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 ונועה לכב עדימ ירגאמל השיג

 ןורמיצו תויעפוח .תונכוהו םיקחשמ לש פי



 ,יועאר טי רצח
 המלצמ ,2 י'צוגאמאט :הרמוח 1 כטפפססה 8660 :רעשב

 8316 ןרוטאסו ןרוטאסל

 ,םיקחשמ תריקס :וטוטוא 3 םיעובק םירודמ

 !תויונחל ועיגה םרטש .תושדח 4

 לש םי רוקסל ונרזח שדוחהו ירוטסיה עגר 0

 םיטהולו םישדח םיקחשמ ילסרפ סיבלא

 .ןרוטאסו ןשייטסיילפ ,.יס.יפל טנרטניאה רודמ

 ?רוכמ התא םאה 2

 םיקחשמ תוריקש | םישדח םיקחשמ :ןמזה עיגה

 א(ז6ת16 /458801[ .6 .ץראב תויונחה יפדמ לע

 [ת1678%816 '76 .17 | 5הז6גז67ה תניפ - םניח יצח |8

 (.סמףוטסצז 872 .22 | .םיפיט תונכות - אלמ חוציפ

 /א[א 83ג0ם8 .8 !קירפ לע יונמ םישוע ןאכ ּפ

 [1676ש166 .9 - ריקחת תבתכ 2

 168818 84 .32 | ?לזאזעל ,םיקחשמ ונחנא ןאל

 (נטמ 160[ .3 ריעצה ןייטשקירפ 7

 1-(006 .4 .קנעה םיפיטה ףסומ - דוק דסמ

 16%7180076 .5 םניחה תועדומ :םיצוציפ .0

 /\ זה0166 6076 .6 .םכלש

 620106מ 56 007 7 .הליפאב םיקית .8

 ו

 בשחתוממ יתיב רודיבל ןיזגמה - 2000 קירכ
 ביבא-לת ,8 רגיא אביקע :תכרעמה תבותכ מ"עב םירחבומ תע יבתכ :ל"ומ

 61280 ביבא-לת 28110 ד"ת :םיבתכמל ןעמה ריש ימר :ישאר ךרוע

 03-6873635 .לט :תועדומ תקלחמ ריש היבצ :הנשמ תכרוע

 03-6874267 .לט :םייונמ תקלחמ ינולא רפוע :יעוצקמ ץעוי

 8 :קוויש תקלחמ באוי ,רהז תימע ,ינועבג ליג :םיעובק םיפתתשמ

 6 :סקפ יבא ,ףוסוליפ ןר ,ןודרוג

 "נועבצא" טספוא :סופד ,ןמנזור קראמ ,ןמשיפ

 03-6877056 .לט ,"דג" :תויונחל הצפה ןשוש יבג

 ,ראוד-ימד ללוכ ח"ש 239 .- :הנשל יונמ ימד ,יפא ,רימא ,ןתיא ,יתיא ,יבא :עובק םיקחשמ

 .מ"עמו הזירא ,ישוי ,ינוי ,לבוי ,איג ,ץנב

 תורומש תויוכזה לכ (( יחצ ,רמוע ,לאכימ

 .תועדומה ןכותל תיארחא אל תכרעמה ורקו'גוק ידג : םוליצ

 תוירחאב םתומלשו םתקפסא ,םירצומה יריחמ טיבש .ד :ינושל ךרוע

 .דבלב םימסרפמה דוולא הרינ :תקיסרג

 1997 רבמטפס * 59 ןוילג * 'ה הנש - קירפ ידובע בקעי : קווייש

 1.98% 5 רוא הזילע ;רדס

 יי יי יל ג ירה רני יל וו

 תושעל המ שי םאה ?טנרטניאל |

 םתעד תא ועיבהש ,דחאכ םירגובמו [

 הלוח" ומכ םימילא םיקחשמל סחיב [

 דואמ תובר ויה תוינפה ."הגה

 ,יתעדל .ילסרפ סיבלא לש הווהה לאו |
 .תרדהנ הבתכ וז [

 ,ס'קירַפ ן[%

 ונל אצי קירפ לש יחכונה ןויליגה

 ונעקש אל ,ולהבת לא .יפוסוליפ תצק

 טושפ .תוקומע תויפוסוליפב ירמגל

 תוניינעמ תובתכ המכ ירחא ונפחסנ

 .ידמל

 םירוכמ םתא םאה ,לשמל

 תמאב םתאש םיעדוי דציכ ?ןודינב

 ?םירוכמ

 תובקיעב הרצונ ,תרחא הבתכ

 תובקיעב .ןותיעב ילש הנטקה הניפה

 רפסמ תכרעמב ולבקתה ,ילש הינפה

 םיריעצ םיארוקמ םיבתכמ לש בר

 הבתכ ןהל שידקהל ונטלחהו

 .תדחוימ

 תא ןייצ םלועה ,רבעש שדוחב

 סיבלא ,לור'נ'קורה ךלמ לש ורכיז

 .תיפוסוליפ תצק הבתכ וז םג .ילסרפ

 "ךלמה" לע םירתא אוצמל הצורש ימ

 לעונמ ךרד ,ונדעלב תאז תושעל לכוי

 רבעה לא ונצצה קר ונחנא .שופיחה

 הבתכ ,יפוסוליפה עטקה חוניקלו

 יהוז ,השעמל .םיפיט ...ב תקסועש

 םיפיט תונכות רפסמ לש הריקס

 ימ .טנרטניאב םירגאמ םע תולעופה

 לש ןויערב רבודמש בושחי ,הצורש

 לש ,הזה הנושמה ןויערבו םיפייט

 ."קחשמה תאו בשחמה תא רדסל'

 ?הזה עטקה לע םכתעד המ ,ןכבו

 הז םאה ?רדסב הז םאה ,םכתעד המ

 םירבד הברה ובתכת םא ?יכוניח

 !אבה ןויליגב םתוא םסרפנ ,םיניינעמ

 םיקחשמ תוריקס ונל שי ,ןבומכו

 .דועו םלועהמ תושדח הברה ,םישדח [|
 םידימלתה לכל ,םייתניב

 םע תחלצומ םידומיל תנש ,םכיניבש [|

 חילצהל בושח הז .םיבוט םינויצ

 םכל ושעי םירוהה זא יכ ,םידומילב [
 םעו םיקחשמה םע תורצ תוחפ [

 ..טנרטניאה תועש =

 תחלצומ םידומיל תנש םייתניבו

 יאר - ךרועה
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 תחלצומ הושעיכר

 התשיכר לע העידוה .46ו0וו8ו00מ תרבח

 הז המ .תגטסמ 50886 תרבח לש

 16אסמ ומכ םיקחשמש ?ונל רמוא

 /400ושו80סמ ל התעמ םיכיייש 11676067

 א סווטצוסמ תרבח .ןכ םג םהיכשמהו

 יצרא-דה ידיזלע לארשיב תגצוימ

 .הידמיטלומ

 יבבוח לכל הבוח רתא אוה החנוג]וץ

 לש תונוט ללוכ רתאה .וימאותו 6

 ,םירמאמ ,ןונגסב םיקחשמ לע עדימ

 םיבלש ,המגדה תואסריג ,תונויאר

 .דועו
 +1: / / טעו סנה 81117.ס0תה /

 רתא ךל השע
 םירתא םכמצעל םינוב םכיניבמ םיבר
 לשיאה דוחיה םע רתא לכ .טנרטניאב
 םכתא .תיבה לעב לש ומעטו ולש
 תרבח :האבה | העידיה | ןיינעת
 תא דירוהל תרשפאמ טפוסורקימ
 .זסח17386 תנכות לש אתיבה תסריג

 יצבק תריציל דחוימב הלק הנכות יהוז
 קוידב הנכותב שמתשהל ןתינ .\ 8

 ךכ-רחא .הנשה רבמצדב 37ה דע
 תולונחתב הנכותה תא שוכרל ולכות
 .בוט בשחמ קחשמ לש ריחמב

 ג 1 כ: / צעצוע גוט ס3011.טסהו

 ומש תא תונשל הצלאנ ₪ו00% תרבח
 הלש שדחה םידיקפתה קחשמ לש

 [סזפגא6ת: 16 ךז4|| 0[
 היעבמ עבונ םשה יוניש .ת6שטחהמ| ל
 .םשה לע םירצוי תויוכז לש
 תויוכז תלעב) םיילקא תרבח ,םייתניב
 טנרטניא רתא חותפל הזרדזה ,(םשה

 .ןכטצטשח( לש ןונגסב אוהש ,הלש [:טז%האטמ קחשמ
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 יקנעה
 [ ףותיש לע לפאו טפוסורקימ וזירכה שדוחה תליחתב
 ורומת לפא לש תוינמ השכר טפוסורקימ .בחרנ הלועפ

 | .טלהב התכוה םיבשחמה תיישעת .רלוד ןוילימ 0
 ןמנזור קראמ :תאמ

 ינפל ןהיניב הלועפה ףותיש תא ולחה טפוסורקימו לפא

 [ תוניסינ םצעב ויה תורבחה יתש רשאכ ,הנש םירשע

 ₪4 ב יתש ,זאמ ...תיבה לש הינחב םיבשחמ תיינב לש םירוענ

 1 ו ראת אל דחא ףא .תכל יקיחרמ םייוניש ורבעו ולדג תורבחה כ

 | ללוד ידראילימ תולגלגמה ,קנע תורבח יתשב רבודי הנש םירשע ירחאש ,ומצעל

 וד ידראילימ החיוורמ טפוסורקימש ,תורבחה יתש ןיב לדבהה .הנשב הנש ידמ

 !רלוד דראילימכ ,הנש לכ הדיספמ ,לפאו הנשב

 ו ללי ליב לש סיכה-ימדל םיבשחנ ,ףסכ ןומה םהש ,רלוד ןוילימ 0
 | . | מכ דוע ויה .רלוד יצחו דראילימכב תונוש תורבח שכר סטייג ,הנורחאה
 - .ול ריתמ היה םייקסיעה םילבגהה לע הנוממה וליא רוכמל חמש היה אוהש
 | מה לבא ,לפא תרבח לכ תא שוכרל החמש התיה טפוסורקימש ,דואמ
 ' ךס ילשל תחא הרבחל רוסא :הביסה .ןכ תושעל הל ריתמ היה אל יאקירמאה
 8 לש רתויב בחר קוש חתנ לע תטלוש רבכ טפוסורקימ ,םויכ .קושה
 | .הרמוחה םוחתל םג הרידח איה ,לפאל

 | /טשממק

--% 

 הש !'ב םימכסה הברה םגו םיכוסכיס הברה ויה ,תונורחאה הנשה םירשעב
 שה .תונויער הנממ "הבנג" טפוסורקימש ,םעפ אל הנעט לפא ב

 ב. /'גהו הלועפ ופתיש תורבחה יתש ,ינש דצמ .הלש םינוש . .תונוש
 | | | דו ו ..ב תשמתשמ טפוסורקימ ,תויתואה לש םיטנופה יצבוק הנבמ ע

 \ "בפ ל "מיקה וליפא טפוסורקימ הנורחאל .דועו לפא לש ו
 ו נכתמ ג00 הנומ וז הדיחי 0 םלועב לודגז הנכותה

 0 | ל: ) רוב |
 | לט . .לפאה יבשחמ . קלחכ

 |[ )| ' ?ש םיבי 6 בלושת ,הקסיעהמ |
 | דע ו. . םיבשחמב םאק|וסזסז טנרטניאה תנכות תא איצות טפוסורקימ

 ו ,/ לש הלעפהה תכרעמל 0/00-ה ו ,מואתל הלועפ ףותיש
 / * סגו לפא םג ,הרקמ לכב .דועו הוא'ג ימוש שיאל תוניתממ ןיידע

 | ?אקירמאה םיטפשמה דרשמ ידי-לע הקסיעה רו
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 ינילטק טנטינ|
 4208866 תרבח דגנ השגוה רשא ,תיטפשמ העיבת ₪

 !בשחמה יקחשמ תיישעת לכ לע תמייאמ 6

 תויוכזה תא רמוש תירבה-תוצראב םשרנש ,טנטפה ₪

 ,רבד לש ושורפ .בשחמ יקחשמב ואידיוה יעטק לכל ₪

 ,םדא-ינב לש ואידיו יעטק בלשל הצורש ימ לכש

 ...איצממל ףסכ םלשל בייח ,םיצפח וא םייח-ילעב
 ןמנזור קראמ :תאמ

0 

 1 ו
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 אלא תומילאב רבודמ אל םעפה .םיקחשמה תיישעת לע תמייאמ שדח הירורעש

 ונרמא .םיקחשמ תורשעב םייתרגיש ירמגל וכפה רבכש ,ואידיו יעטק םתסב

 ןאיקונא גיירק רשאכ ,קוידב םינש רשע ינפל ,1987 תנשב לבא .טלחהב ?םייתרגיש

 .קירפ לכ לש קוחרה םולחל ובשחנ ואידיו יעטק ,4662635 רפסמ טנטפה תא םשר

 קר עגרכ ונל עודי ןהיניב ,םיקחשמ תורבח רפסמל םיבתכמ חלש ןאיקונא ,הנורחאל

 יקחשמ לש םקווישו םרוצי תא דימ קיספהל שרד ןאיקונא ./\ ספט 50/וואגז6 לע

 הצור טושפ אוה ,םיקחשמל דגנתמ וניא ןאיקונא .ואידיו יעטק םיבלושמ םהב בשחמ

 .םיקחשמה תוינרצי לש ןהידימ ףסכ לבקל

 ואידיו יעטק רפסמ ןירקהל לגוסמה ,רישכמ ראתמ ןאיקונא לש טנטפהש ,ןיינעמה

 ןקחשה תא ץירמ דחא ואידיו טרס וב לגרודכ קחשמ :אמגודל .תחא-תבב םינוש

 .ןגמה ןקחשה תא ץירמ ינש ואידיו טרסו ףקותה

 ,תישאר .העיבתל הליע ןיא ןאיקונאל ,יאקירמאה םיקחשמה ינרצי דוגיא תנעטל

 רבכ טנטפה ,םיקחשמב ואידיו לש תונוש תויגולונכטב שומיש לש םינש רפסמ ירחא

 תונוכמ ויה רבכש ירחא םשרנ טנטפהש ,חיכוהל ןתינ ,ףסונב .ותוינושאר תא דביא

 שי והשימל םא ,םיקחשמה דוגיא לש יטפשמה ץעויה תנעטל ,חוניקל .שומישב ולאכ

 ינרציב אלו (ודנטנינו ינוס ,הגס) ואידיוה יקחשמ ינרציב רקיעב רבודמ זא היעב

 .היזיולט ירישכמל סחיתמ ןאיקונא לש טנטפה :הביסה .בשחמה יקחשמ

 /\קסקטס 80/וש 416 תרבח לש יטפשמה ץעויה .שארה באכ תא שי הירואתל רבעמ |

 ךילהת ליחתהל לוכי ןיידע ,טפשמה-תיבב חצנל יוכיס ןיא ןאיקונאל םא םגש ,ןעוט %

 .לכשה תא םלוכל עגשיו תובר םינש ךשמיש ,דואמ רקי =
 אוצמל ולכות ,םיקחשמה דוגיא לש תיטפשמה השיגה לעו טנטפה לע ףסונ עדימ

 :םיאבה טנרטניאה ירתא ינשב ["*

 ה 1ק:// 161 אסמה כ!טא וס שס /031601?0618115 טו טז --5 |

 ה 1ןכ:/ עשו 8 זק / קשה /1ןכז/ / וש

 7 5 . 0% ל % וב 6 ו ד 7 4 \ . (" .. '9 1 = =. 2 %

 ל ל + 7% ל דץ ו \ יי םם-ילרב ל
 נכסי ודע 7 לק ל אומר רש ץיסי ירו

 - אש שי ו "1%: 2 לש 9% .%] 4 % אצלו נו .רש'5 שי ,

1 
= 

 ג

. 

 הנושמה האצמהה לע יתארק רשאכ

 :הילע םכל חוודל אל יתלוכי אל ,וזה
 ירחא !תוריהמ-דמ וכותב ללוכה רודכ

 רמוא אוה רודכה תא םיקרוז םתאש
 ףע אוה תוריהמ וזיאב קוידב םכל
 לש הסריגב רבודמ עגרכ .ריוואב
 הרבחה םא .דבלב יאקירמא לגרודכ

 ןכתי ,םירודכה תא רוכמל חילצת

 לש תואסריג
 סינט רודכ ,יאפוריא לגרודכ ,לסרודכ

 לגרודכה לש
 םהש רלוד 35-כ ,ל"וחב ,דחוימה

 איהש

 .דועו

 םג  החתפת

 וריחמ ,בגא

 .ח"ש 130 ךרעב

 תומרופטלפ קחשמ
 קחשמ לש ישארה חתפמה ,יירא לאינד
 תרבח תא בזע 06א 2 תומרופטלפה
 תרבחב דובעל רבעו סקימניד לטסירק
 תא ולא םימיב תחתפמה ,גוד-יטונ
 6952 ...הרחתמה תומרופטלפה קחשמ

 .2: (;016א 511865 6%

 העידיל גלדל םילוכי םכיניבמ םיזירזה

 לש 503ז68ז6-ה תסריג !םתס ...האבה

 םיבר םירתאב תרזופמ רבכ 116א6ח 2

 תא םתדרוה אל דוע םא .טנרטניאב

 .וישכע םג תאז תושעל ולכות קחשמה

 .\סווטפוסמ תרבח לש רתאה תא וסנ

 יתש תללוכ 5תגז6א4ז6"ה תסריג

 דדוב ןקחשל םיבלש ינש ,תויומד

 .3910)464%0 לש דחא בלשו

 ת11כ:/ /אשוא 3011ש1810₪ 60תב

 םירומג אל םיקסע
 אל הטילחה ₪:408 תרבח :דובכה לכ

 ךסזמס-ל תומישמה קסיד תא רוכמל

 טלחהב לבא הרידנ העפות לז

 רבודמ רשאכ דחוימב ,תכרובמ

 לש תומישמה תאש ,ונל םירמוא

 טושפ ,דירוהל ןתינ טפורק הראל

 !טנרטניאהמ ,םניחב
 תא רומשל ידכ ןנכות תומישמה קסיד

 אציש דע ,קושה תנומתב הראל
 רחאמ .הרדיסב ינשה קחשמה

 עיפומ ץידע  ןושארה קחשמהו

 תמיישרב
 תומישמה קסיד תא קלחל טלחוה

 .הפי הווחמ וזש ודות .םניחב

 העולמיים,  |] רכמה-יבר

 | ווק[ /ואוארא .ס1605.ס0ז
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 .וטוטוא" רודמב ,םדוקה ןויליגב

 0 הנושארה העידיה העיפוה

 | ל3?ק םוט לש שדחה וקחשמ

 קסוע | קחשמ-רפסה .הקיטילופ

 תירב אישנ לש ימואתפה ותומב

 הנורחאל .ן'צלי סירוב תוצעומה

 רואל האצוהה םע םכסה םתחנ

 קחשמה | ויפל ,ןיווגניפ | תיקנעה

 תקסיעכ דחיב | וקוושו רפסהו

 לועפל דעונ קחשמה ,בגא .הליבח

 םע  טנרטעאה תביבסב רקיעב

 ,רפס .רשפאה לככ םיבר םישמתשמ

 ךותל סנכהל םינקחשל רשפאי

 .קחשמה תלילע

 וניבביכוע דוע

 (2 36 -לל
 דועל ודגנתי אל 00ג%6 לש םירוכמה

 תופסות דועו תוצלפמ דוע ,םיבלש

 םכלזמ תא וסנ .תוקילדמו תובר

 :אבה רתאב

 ה 1זכ:/ /13ת185ץ 5+0 066.00 /

 תרדיס הלעת 1998 תליחת תארקל
 תונידמב םיכסמה לע השדח היזיולט

 תססובמ הרדיסה !אוכא :תובר

 ינש קחשמה והז .קחשמה לע ןבומכ

 5גותע םוסחהותתסת| תרבח לש

 המדק .היזיולטה יכסמ לע הלועש

 הרדיסב המדאה תעלות אועכא-ל

 םייתניב םירשואמה .תגזוםואסזא ומו

 תירבה-תוצראב היזיולטה יפוצ םה

 םיטרסהמ הנהנש ,יוכיס שי לבא

 יפכ ,ץראב םג ולאה םירייוצמה

 יטרסמ םויכ םינהנ םכמ םיברש
 ...קינוס

 ?בוט רתוי 'מ
 רמהל הטילחה 56עג%0/| תרבח
 הלש שדחה קחשמה לע לודגב
 אוה קחשמה .1086 צסוז א[ גז
 .קפס ןיא ?םאות .סירטט םאות דוע
 םאותהש ,םיחוטב טפוסהגסב לבא
 ימ ,ןכל .רוקמהמ בוט רתוי הברה
 לכוי ,בזכאתיו קחשמה תא שוכריש
 תא לבקלו טפוסהגסל ותוא ריזחהל
 ,בל-ומיש \ !הרזחב | ףסכה לכ
 הקזח תורחת שי טפוסהגסלש
 - ודנטנינו ינוס לש ןוויכהמ
 ..ץראל םג עיגי עצבמה םא ,ןיינעמ

 ו ₪7 =

 'ז ; .וק 4408 ₪.2"7.475 אישי - 8

9% ₪ 

 ." ₪ 0 י .

 ₪ 1. ₪ ו + שימי 7.1.77 54. :"אייש = .' ה יו

 1%. ק .3900- םישפרברוש ₪... יי*ו

 = צה יי

 + דה ב יו

 קושה

 [| ,ופוריאה קושה תייליהק לש רחסמה תדעו

 | ,עודיכ .ודנטנינו הגס לע "השבלתה" ףתושמה

 [| דוחיא השעמל אוה ףתושמה יאפוריאה קושה
 1 השענ דוחיאה .הפוריא ברעמ תונידמ ןיב ילכלכ

 [  תורבחה תונידמה לכל ילכלכ גושגיש רוציל ידכ

 | הלשממה .הלשממ וליפא שי יאפוריאה קושל .וב

 [| 'חזא לע ןגהל ידכ םינוש םיקוח הקקוח וזה

 .,קוסיעה שפוחב קסוע םיקוחה דחא .הפוריא

 .תישפוחה תורחתהו רחסמה

 ןמנזור קראמ :תאמ

 | ולא תורבחלש רבתסמ ,ןכבו ?ףתושמה יאפוריאה קושל ודנטנינו הגס לש רשקה המ

 . צל לוכי דחא לכ אל :לשמל .יאפוריאה קושה יקוח תא םידגונה ,ןהלשמ םיקוח שי
 | | "לה יפוסמ רובע םיקחשמ רציל ידכ .64-ודנטנינהו ןרוטאסה רובע םיקחשמ
 , .הגס .קחשמו קחשמ לכ לש חותיפה רובע רושיא לבקלו ודנטנינו הגסל םלשל ךירצ
 |. | .םייתוכיא םיקחשמ ויהי םירישכמלש גואדל ידכ ,וז הדמעב וטקנ ודנטנינו
 | התלוכי בטימכ השעת הרבח לכש ,תנעוט יאפוריאה קושה לש רחסמה תדעו
 צי לכש ,שרד םג קושה .ורכמי םיבוט םיקחשמ קר יכ ,םיבוט םיקחשמ
 לש ור סל היעב ןיא יאפוריאה קושל .ץופחת איהש םיקחשמ המכ רציל
 | :ל וריחממ םיזוחא הרשעכ תובוג ודטנינו הגס .םיקחשמה תוינרצימ תובוג ודנטנינו

 .שפוח תא וליבגי תורבחה יתשש ,הצר אל טושפ יאפוריאה קושה .קחשמ לכ
 .םישדח םיקחשמ לש רוציהו

-.] 

 ₪ ב , /
, 

 ,םינוש םידוק
 ו 7

 7% תואחבב .אוצמל ןתינ םיקחשמל םידוקה ת ו
 6 0 % .1ח16ז 461 0-8 תרבח ליש רתאב ןבומכו טנ י רישכמה

 |, "7 לג הסריגה האצי שדוחה .ןשייטסיילפלו ןדוטאסל הכ דע ואצ < =
 רע יש 0-5 םחש ,רלוד םישימחכ ל"וחב הלוע רישכת
 - ו ורק: / /רארצ א שהר 0
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 =אק!סז6ז 0
 ףוסמ לחהש ,הזירכה טפוסורקימ
 ₪  דירוהל היהי ןתינ בורקה שדוחה
 2  אפ|סזסז 4.0 לש תיפוסה הסריגה תא

 1 .טנרטנאב הרבחה לש רתאהמ
 | ןפדפד לש | השדחה | הסריגה
 [ ישמתשמל | תדעוימ | טנרטניאה
 בורקב .אד תונולחו 95 תונולח

 תונולח ישמתשמל הסריג םג אצת
 .שוטניקמה יבשחמלו 1

 אתיבה תסריגש ,תנעוט טפוסורקימ
 םיקתוע ןוילימב הדרוה הנכותה לש

 .דבלב םימי הרשע ךות
 + ךכ: / /טשרע .תר100501+.00ת1

 ןפדפד תוכזב העודיה ,ז\6וגסג6 תרבח
 תננכתמ ,הלש יראלפופה טנרטניאה
 קנעה תרבחב תיתיזח המחלמ
 השילגה תנכותב רקיעבו טפוסורקימ
 פייקסטנ | .1ת(6תם66 אק]סתססש 0

 םג הלש הנכותה תא קלחל תננכתמ
 .תונוש תורבח ךרד םגו םניחב ןכ
 םיבשחמו תונכות שוכריש ימ ,לשמל

 ימשר קתוע לבקל לכוי ,18א1 לש

 ימשר קתוע ול שיש ימ לכ .םניח

 קיתעהל לכוי רפסה-תיבב וא הדובעב

 .תיבב ישיאה ושומישל םג ותוא

 תיברמש ידכ ,לכה השעת פייקסטנ

 שמתשהל וכישמי םלועב םישלוגה

 רבד לש ופוסב .הלש תונכותב אקווד

 ..ףסכה לע המחלמ יהוז

 תויטםמועמ תויעב דוע

 (21/000866 26/0 טנרטניאה רתא

 רתאה דגנ ...תויטפשמ תורצל עלקנ

 תונכות ץיפהל ענומה ,וצ שגוה

 םיקחשמב קסוע רתאה תונוש

 וכותב ללוכו םינוש םיידמימ-תלת

 לש | םיעוציבה רופישל תונכות

 טפשמה-תיב 00466 ומכ םיקחשמ

 דעו רבמטפס ףוסל עומישה תא עבק

 ..קתושמ טעמכ רתאה ,זא

 םירתא שי םלועב תובר יפוי תוכלמל

 !טנרטניאה ךרד הלאוצנו לש יפויה תכלמ תא רוחבל םג רשפא וישכע .טנרטניאב

 .הנשה רבמטפסב 12-ה דע עיבצהלו ךישמהל ןתינו טסוגוא עצמאב החתפנ העבצהה

 תודמעומה לש ואידיו יעטקב תופצל ,תונומת תוארל רשפא הלאוצנו סימ לש רתאב

 .ןהמ תחא לכ םע רצק ןויאר עומשלו
 510: / /יטקטעיטש .תב1556₪6211618 60 ות וכב סורק ג. ירד עטי מ שב גרגר הכה יג ד ו סא

 ו --
 7 ג." - ו - ב 5 - 4" מ יגל 0 ד % .

 וא ו+ו-יכ\ ו !כ<
 תללוכ ,ואגועס/:פ6 ,תידיה .64-ודנטנינה רובע חוכ תידי קוושל הלחה /46| 1.35% תרבח

 לש ירוקמה אטתמפ|6 3%-ה ינפ-לע לודג ןורתי שי רישכמל .256א לש ןורכיז תדיחי

 תידיה לש ריחמה .קושב םויכ תואצמנש תורחאה חוכה תוידו תיברמ ינפ-לעו ודנטנינ

 !ח"ש 50 ךרעב םהש ,רלוד 15 קר

 0 ; 7-0 ל ג ה 4 0 ראהו + ו
 47-00 רב ב יש ;6%-הא 6%.%בד

 !ול היוארה הפישחלו םוסרפל הכז אל אוה רעצה הברמל .םיהדמ היה הזה עוראה

 ידי-לע קוחרמ טלשנ טובור לכ .םיטובור ןיב תוברק לש דחוימ רינרוטב רבודמ

 ועיגה לכה-ךסב (..דחא םדא קוידב םה םתשולש) ולש רציימהו ןנכתמה ,ליעפמה

 לכ .רבדל םיעגושמ וננכית םיטובורה תא .תיב תרצות םלוכ ,םיטובור 75 תורחתל

 תדווזמ ךותל םג ותוא סינכהל רשפאש ,ןטק קיפסמ אוהו תוירטב ידי-לע ענומ טובור

 .הליגר םילויט

 לש ןונגסב םיקחשממ םירכומה ולאל וליפא םימוד וה אל תורחתב םיטובורה

 לש הרטמה .קשנ-ילכ ילב םגו תימוטא הענה ילב ,םייקנע אל םה אה הזז

 .לספנ ,לפנש טובור ...םהילגר לע םידמוע ראשהל חילצהל וזה תורחתב םיטובורה

 .רלוד םיפלא תשולש - עונצ םסרפל הכז חצנמה
 ז/2309/)>2-

 ם11ק:/ /יאואוא 1361866. טסחו /0]2160/ 2 % .וקסיסנרפ-ןסב ךרענ אוהו וגוסמ יעיברה היה ינשה עוראה

 יש חל לא רכשו 9250 יר שש +2 8 דל
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 יפוסמ תוע כשנ רח י

 8 שו;ש רכ מכ

 ; 74 תמלשומ הגיהנ

 ודנטנינו ינוס הגס לט
 נס ,הגס לש קחשמה

- . 

 תוהזל עדתש תחא
 תכרעמב רבודמ

 .תרבוחמ איה וילא קחשמה ףוסמ תא

 הקוויוט 01 \/ז-ה] : | |

 הקווישו 116% 6 תארקנ תכרעמה

 .אבה שדוחה תארקל לחי

 תשערב םיקחשמ
 העברא החתפ פותוט(1זסת\66 תרבח יי

 .תשר יקחשמל םידחוימ םירתא

 הרבחה לש םיקחשמה .םויה דע

 .תוצראב תויטרפ תותשר לע ולעפ

 .תירבה

/: 110 

 ו 0173//:110 20768 105.06

 ה 11כ://0 0081186 6

 ה 10: /1001050 01

 ו

 קחשמ תשרל התלעה 802 ץטמ

 .הספת 0[ סמו ארקנש שדח

 .הוא'ג לש םושיכ לעופ קחשמה

 תויגטרטסא ןיב בלשמ קחשמה

 "שאר קחשמ ןיבל תובחר קחשמ

 קחשמה תא תוסנל ולכות .שארב

 'סניחב
 110: / /ראראוא סוגת 1

 רתא החתפ | 51716 | תרבח

 קחשל םכל רשפאמה ,םיקחשמ
 לכ אלל םלועה לכמ םיקירפ דגנ

 םירינרוט םג ךרוע רתאה .הרומת

 יאנתבו ,םולשת לכ אלל םידחוימ

 תרבח לש א-=ו6 קחשמב רבודש

 .פוז 60

 ו 10: / רעוע א 16 1

 .םיאיש רובשל ךישממ ןשייטסיילפה
 רישכמהש ,ינוס ידי-לע חווד הנורחאל
 .םירישכמה ןוילימ םירשע וק תא הצח
 ןוילימ לע דמוע רוציה בצק ,רוכזכ

 !שדוח ידמ םירישכמ יצחו

 1 ב <65 8
 לש -השדחה | הלעפהה | תכרעמ
 .קושל האצי ,א1ג608 8"ה ,שוטניקמ
 שוקיב לע | םיחוודמ שוטניקמב
 ,טסוגוא שדוח תליחתל ןוכנ .ררחסמ
 ןויליממ הלעמלב הרכמנ תכרעמה
 .םיקתוע
 ,עודיכ .םיבר םירופיש תללוכ תכרעמה
 וויה שוטניקמה לש הלעפהה תוכרעמ
 95 תונולחל ןויערה תא

 "ו
 של

 רה | טרק < 2-7 א

 [ןו000//650 תושדח |
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 , לע לכה תעדל בייחש ימ לכל דחוימ טנרטניא רתא הכנח \/60א006 תרבח

 : ואצמת רתאב .(13ה065 (001 [.סז6 2 רוציקבו) (208ז0וגתפ 0[ 12660 קחשמה

 .דועו םיסרפ תאשונ םירגתא םע תורחת ,םיעלקה ירוחאמ םירופיס .תונומת
 | :זוק:/ /דארארא.[3ת5 1

." 

 | הרגחה ..יכ ו\6א006 לש רתאב רקבל ץלמומ ₪66 46: קחשמה ילעב לכל

 ,.אולל הדרוהל םינתינ םיצבקה .קחשמה רופישל םינוש םיצבק רתאל התלעה
4 
% 

 | תורשפא ,תשרב קחשמה יעוציבל םירופיש ואצמת םיצבקה ןיב .םולשת

 .081 לע הציחלב תחא-תבב דירוהל ולכות םיצבקה תא .דועו הריהמ הרימשל

 דצמ םפס א1.םפד אוסס א
 60חו4ח6 6 (6סחףטסז ₪66 1671 לש ידיתעה תומישמה קסיד אוה אושו

 |[ לחשמל תויקנע תופמ 100 םע דחוימב תולודג תומישמ 18 דוע ללוכ קסידה
 , תלחתה קר וזו הקיסומ לש לוק-יספ דוע ,תויאבצ תודיחי עבש דוע ,תשר

/ 

 74. .!/6ש006 לש רתאב ואצמת םיקייודמ םיטרפ .המישרה

 1: /חאוא ע651ע 000 60

 - - וי

 פה לבא ,םיטושפ םיארנש ,םיבשחמ שי
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 | הלועש בשחמ ,לשמל ...ףסכ הברה םילוע
 | '!רהגמ 533 דבעמ ול שיו רלוד 5000 קר
 ןמנזור קראמ :תאמ

 | ל) ץדחנ ב ה ראב שוכרל ולכות ,רלוד םיפלא תשמחכ ו
 לש תורהמב לעופ דבעמה .לטיגיד תרבח

 !םיעוט אל םתא

 אפלא דבעמ םע
 | רתוי םימגד

 'ג םיצואמ ךסמב רבכ דייוצמ בשחמה סיד ,דחוימב ריהמ םירוטילקת ק | םייטיא רתויו םילוז
 'רא שי לבא תונולח וא סוד תביבסב לעופ א ,ימ הימדה וילע ל בשחמה ,בגא .דועו 4" י'מ'נפ ןורכיז הגמ 64 ,הגי'ג 4.5 לש קס'! י. םינוש

 ו לש תדח
 ?ןיינעמ עמשנ א תונולח |

 = 5 א 3
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 הו וו=>>=קקאק>>=

 ו :ןימזמה םש

 :תבותכ

 :דוקימ ְ = בושיי

 ו רה 1070000000

 ס"ע האחמה תפרוצמ 3 מ"עב רואל האצוה סופוא תדוקפל ח"ש =

 ::תושרבש יארשאה סיטרכ תא בייחל אנ

 :דע ףקותב טרכארשי | | סרנייד [] הזיו [ 3
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 :סופוא תאצוהב תורישי קר גישהל *

 03-6814230:'סקפ 03-6814231:'לט ףרטצה
 61650 א"ת 65101 ד"ת ןודעומל ₪
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 ,הנש םירשע ינפל

 ןמנזור קראמ :תאמ

 הנש םירשע ינפל
 היה ילסרפ סיבלא
 םיעבשה תונשב
 לקיימש המ קוידב
 רובע אוה ןוסק'ג
 אוה .םיעשתה תונש
 קיזחהש ,רמז היה אל
 םייתנש הנש דמעמ
 ,רמז היה אוה .םלענו
 בהא רעונה לוכש

 הנש םירשע ךשמב
 ול ויה .ותומ ינפל
 לוק ,דחוימ שובל
 ןונגסו חכשנ יתלב

 .ינשדח ילקיסומ
 רטפנ סיבלא

 עבנש ,בל ףקתהמ
 לש רתי תכירצמ

 ונלא ו :יכבב ץרפו המיעפ ץימחה ולוכ םלועה 2977 טסוגואב 16-ב
 וגבר יו

 ] וש ,ןיינעמ .22 ןב קר  םיבוסמ ימואתפ ןפואב רטפנ לור'נ'קורה ךלמ ,ילסרפ

 םיברסמ םיפלאש ,רזומה .וכרדב תכלל םיכישממ ויצירעמ

 לכ תא םיהדה ותומ .םימס

 זא לש רעונה-ינב .םלועה

 םירוהה יאדו םה םקלח)

 לע ולבאתה (םויה םכלש

 ,םישנא שי .ותומ

 םויה םצע דע םילבאתמה

 .הזה

 הנש םירשע

 ירחא
 החלצהל הכז סיבלא

 םלוא .וייחב דוע תררחסמ
 ירחא הנש םירשע ,םויכ
 החלצהל הכוז אוה ,ותומ
 םוקמ .המכ יפ תררחסמ
 דנלסיירג תזוחא ,וירוגמ
 דחאל תבשחנ ,סיממב

 יכה תורייתה ירתאמ
 -תוצראב םיראלופופ
 םירקבמ םוי ידמ .תירבה
 קר .שיא ףלא 25-כ םוקמב
 דנלינסידבו ןבלה-תיבב
 'םישנא רתוי םירקבמ
 סיבלא לש ויטילקת
 תנעטל .רכמהל םיכישממ
 דע ורכמנ ,א6:/\ תרבח
 דראיליממ ו הלעמל םויה

 דועו ךלמה לש םיטילקת
 ןוילימ תואמ עבראכ
 !הפוריא יבחרב םיטילקת
 .םייקוח םיטילקתב רבודמ

 וזמ הלודג תומכש ,קפס ןיא
 תוטלק יבג"לע הקתעוה

 .םינשה ךשמב

 ומאב ךלמהש ,תודוהל

 וא שי םלועב
 שמ לש תודחוימ
 . ל [ כ סיבלא
 ענלתמ םיצירעמה
 ךלמה ומכ קוידב
 - נ בל הפילחב
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 ערה

 יש םירשע דועב םגו
 ,. 3 םיברש ,לכמ םיהדמה רבדה

 תי | טושפ ילסרפ סיבלא
 א הנש םירשע .תמ לור'נ'קורה
 ו תא םיריבסמה םירופיס יפלא
 תת ה ור הדו 1 םיליחתמ םירופיסה .םלועה
 יישיה דסומה ,=₪1 ,לוגיר תוישרפ
 ..""ח ידיילע ךלמה לש ותפיטחל

 ווצמל ולכות םירופיסה תא
 ומה טנרטניאה ירתא תואמב
 כל ץילממ יתייה ,יופש םדאכ
 ק ,ןוימידהמ תונהל ,םירופיסה
 ., - ?בא ,םלועב םיעגושמ ינימ לכ
 .,ומאמ ינא .םירופיסהמ דחא ףאל
 ל סשה ל 'פממב רובקו תמ ילסרפ
 , 7 7 וא טנרטניא םהל ןיאש ולא



 .תורשקתה יגוס
 תרושקת תוכרעמלו טנרטניאל תרושקתה יגוס רפסמ שי

 רקס ,ןמדלפ ביני .תונורסחו תונורתי שי הטיש לכל .תורחא

 ןמדלפ ביני :תאמ ..ןדיצלש ריחמהו תורשקתהה תורוצ תא ונרובע

 סנכהל חילצי בשחמהש דע הנש 30 תוכחו תבשל ןבצעמ המכ דע םויה םיעדוי ונחנא

 ותוא לצנל רשפא ךיאו הזה ןמזה ונל הלוע המכ אוה םיעדוי ונניאש המ .שקובמה רתאל

 תרושקתה תא ץיאהל ידכב תוחפו רתוי תובוט תוטיש המכ םכינפל .בוט רתוי הברה

 :טנרטניאל

 אישה תועש

 םירברסה ,תורקיה תועשב טנרטניאל םיסנכנ םאש ,םיעדוי רבכ םכלוכש חוטב ינא | |

 הלודג תוריהמל תצאומ תרושקתהו שיאמ םיקיר טעמכ טנרטניאה תורבח לש (םיתרש) ₪

 !םימלשמ ותוא ריחמה - ןורסח םג שי תאזה הטישלש תורמל ,הליגרה תרושקתהמ רתוי ו ג בגב

 םירשע ןויצל דלסיירגב ךרענש דחוימ

 רוביחה תטיש ךלמה לש ותומל הנש

 הרוצב ץיאה תוחיטבמה תוטיש שי ?טנרטניאל רוביחה תטיש תא ףילחהל םתיסינ םאה | [=" ₪ ית

 (20א[9) תויקנע תונכות םיצבק דירוהל ולכותש דע טנרטניאה תרושקת תא המיהדמ

 יניוול וקל םכלש טנרטניאה וק תא ףילחהל איה תויורשפאה תחא .העש יצחמ תוחפב

 לכ הווש לבא ,ףסכ טעמ אל הלועש רבד .םידחוימ םיניוול ךרד רזייל תרושקתב רבועה

 םיביס ךרד רבחתהל איה הינשה היצפואה .(ריחמה תא ועמשי םירוההש דע וכח) הינש

 עדימל םרוגה רבד ,המודא ארפניא תרושקתב עדימה תא םיריבעמה םייעקרק-תת םיטפוא

 ךירצ אל אוהו ולשמ יטרפ ביס שי שמתשמ לכלש ןוויכמ הרידא תוריהמב ומצע תא ףוחדל

 .רחא שמתשמ םע וב קלחתהל

 היזיוולטה ךרד ןכ ,ןכ .םילבכ תרושקת איה רתויב הרקיה אלו רתויב הריהמה תרושקתה

 תורש קפסל ולכו* םהש ידכ םיינוויכ-וד םהלש םיקשממה תא ונב םילבכה תורבחמ קלח

 תוינש 8-ל 10א18-ל דע עיגהל הלוכי תוריהמהש ךכל םרוג הזכ לבכ לש ספה בחור .הזכ

 .בוטה הרקמב

 152 1םוטשזגוגטט-ה תרושקת איה רתויב הצופנה םג איה הנורחאו תיעיברה תרושקתה

 דע עיגהל הלוכיש הריהמ דואמ תרושקת תאז 6 כוקו18] 1צ6(ועסזא

 דחוימ רוקממ יל עדונ לבא דחוימב הלוז אל איה וזה תרושקתה .תוינש 10-ל 160א -ל

 רתויל ל"נה תרושקתה תא ךופהיש עצבמב תאצל תכלוה ץראב תרושקתה תורבחמ תחאש

 .ליגר ןופלט וקמ הלוז

 תרו6קתה י'גוס ןיכ האסה ת[בש

 תרושקת םילבכ
 סא

 תרושקת |  תרושקת

 תיניוול הליגר

 280 בורקב | ח"ש 0 ח"ש 7000 | ח"ש 0 וק ריחמ
 | -!ח"ש

| 

| 
 < [6.35 בורקב | = רלוד 4

 רלוד 15 - 7 | רלוד 3 - 1 | העשל ריחמ
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 ל םירוכמ טושפ םהש ,םיישנא שי

 ,בשחמ-יקחשמל רוכמ והשימ לש

 תוקנתהל ידכש ,םלוכל ףתושמה

 ןודרוג באוי :תאמ

 רוכמ ןויד

 רשאכ .בואכ אשונב זכרתמ ירוביצה ןוידה ,םינש רפסמ לכ

 ,םישנא לע רבדל וליחתה םינש תורשע המכ ינפל הדלונ היזיולטה

 המכב תופצל ידכ לכה ושעיש ,םישנא ולא .היזיולטל םירוכמה

 רשאכ !תוינקה ץורעל םירוכמה םיישנא וליפא שי .תוינכות רתויש

 םישנא לע ורביד וישכע .תצק הדדנ היעבה ,םיבשחמה ודלונ

 .בשחמל םירוכמה

 הרימחה וזה היעבה

 ולחה רשאכ ,דואמ

 .בשחמ יקחשמ תאצל

 ,םיקחשמה לש עבטה

 תתל םיפאוש םהש

 רמולכ ,האלמ הרומת

 דציכ .הובג םייח ךרוא

 םירכממ ?תאז םישוע

 .קחשמל קירפה תא

 ססת ומכ םיקחשמ

 םלועלש ,סירטט וא

 ,ףוס | םהל | ןיא
 בטיה םינייפואמ

 .םירכממ םיקחשמכ
 תונורחאה םייתנשב

 לע םירבדמ רבכ
 םירוכמה םישנא
 ולא .טנרטניאל

 םיבשויה ,םישנא
 תוכורא תועש ךשמב
 לכל םישלוגו םוי לכ
 ףתושמה .ירשפא רתא

 תוצובק לכל
 ,יתרכזהש ,םירוכמה
 לכ .םירוכמ ..םהש

 םהילע דיגנש המ

 לבא = ןוכנ | ילוא
 רותפי אל טלחהב
 .היעבה תא םהל

 דובא ץורימ
 לכל עיגהל חילצנ א בשנ אלט ל םלועל ,רקבנ אלש םירתא המכב ,ךסמה לומ | תוע | ש המכ .תרכממו תררחסמ טנרטניאה לש המצועה

 ...תיעוצקמ הרזעו ןוצר חוכ ךירצ

 ,ועונעתה ימוחת רפסמ שי ונתיאמ דחא לכלש ,לודגה לזמה .םוקמ
 = ןכל .האלה ןכו םיקחשמ ישילשה ,עבט ינשה ,טרופס בהוא דחא
 . ץעאתמה םימייוסמ םירתאל רקיעב שולגל הסני ונתיאמ דחא
 - .ןיינעה ימוחתל

 ' נתטעאה תשרל םירוכמה ןיב ףתושמ הנכמ שי ,תאז תורמל
 ' מו םה .תוחיש ירתאל סנכהל םיבהוא ,םירוכמה לש לודגה םבור

 "החשב םויב תובר תועש
 עוממ םניאש םישנא םע
 לע ינש גוס .רישי ןפואב
 עקחשמל םיעגושמ ,םירוכמ
 . ותשש ,אלפ אל .טנרטניאב
 .עחתפנ םיקחשמ ירתא רתויו
 "גוסה הבורמ החלצהל םיכוזו
 א ,םירוכמה לש ישילשה
 ₪ בתכתהל םיבייחה ולא
 אדה ךרד םישנא יפלא
 שש ,תוניקלו .ינורטקלאה
 ְּ טסמ .תאז לכבש ,ולא
 . .טירתא רתויש המכל עיגהל

 ו --

 . חוקי תורכמתה
 )  ומכ קוידב

 .ורכמתז ,םימסו
 ."7  העא | טנרטניאל
 < תשרל תורבחתהה

 ב
.5 

 ו ק
 7 ווק יי .-
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 ל ,רוכמ םדאש ,תינהל
 ב לע הליבה תקסיע
 " ל ל'ל םג ילואו תועש

 " ב שש תלבגה ללכב ןיא

 " ן ,\ ןופלטה ןובשח ,ינש
 = שש כמ .הנומ תמיעפ לכ
 - קר םירבחתמ

 "ל ובחתמ םה ,עובש | ש לכבו

 חירשפא הע
 = ינסכה ימוכס תא ףיסוהל רשפא ךכל .ת 'קחשמה ירתא י'גש .ףסר

 יפכ ,שדוחב םילקש יפלאב
 .תורכמתהל ,ינש דצמ .םס תנמ לכ

 .תורחא תייו

= 



 .ררריר
 :םירבחהמו תואיצמהמ תוקתנתה שקלוגה

 רירידו וכו וררווכוה יררונ

 תא ףידעמ רוכמה

 דצמ םלועל בוש ומיע ורבדי אל ילואש הלא תא ,םילאוטריוה וירבח

 םדאה-ינב ,םכריכזהל .תורופס תוינש ךות םמוקמב םירחא ואובי ינוט

 ידכ םביבס םירחא םדא"ינב ח םיסופיט םה

 פתהלו םייקתהל

 ול לר דר --₪ גו .-

 בו

 זחוחה
 חת

 שי .םיישפנ םיצחלל םינותנ םיבר םירוכמ :ישפנ חתמ
 החירב לש האצות איה המצע תורכמתההש ,ונעטיש םיגולוכיספ

 ץחלל ןותנ הארנכ תואיצמהמ חורבל ךירצש ,והשימ .תואיצמהמ

 ללגב הז רחא לצא ,הרבחהמ הדירפ ללגב רצונ ץחלה דחא לצא .דבכ
 וא ךכ .דועו השק הלחמ ,דובע םוקמב תויעב ,םידומילב ןולשיכ

 השילגהש ,דואמ ןכתי .םיצחל הברהל םינותנ םירוכמה .תרחא

 .ץחלה תא הלידגמו םתביבס תא הזיגרמ וליפא םהלש הכוראה

 לע םיצחולו תובורמה טנרטניאה תועשל םידגנתמ םירוהה ,לשמל

 .ץצקל רוכמה

 .תוקד שמחל קר טנרטניאל םיסנכנ םיבר םירוכמ :הטילש רסוח

 ..ו םויה ולביק םהש ראודה תא ףולשל ,והשמ תוארל םיצור םה

 ןדבוא םיתיעל .השילג לש תובר תועשל םיפתסנ םה םואתפ

 ,םימעפלו .יונפ ןמז ןובשח-לע אב אוה יכ יתועמשמ וניא הטילשה
 בל םש אל רוכמה

 -תיבל רחאמ אוהש

 השיגפל ,רפסה

 ןיא .דועו הבושח
 רוכמה שלוגש ,קפס
 דוע קר" ,ומצעל רמוא
 קר ".קיספמ ינאו הקד

 רזוח אוה הקד ירחאש

 .םירחא םירבדו תוחיש ,המיז ירתא ,םיקחשמ ירתאל םישלוג םהש

 השחכהה
 .הדבועה תא םישיחכמ םהש ,םירוכמה בור לש תירקיעה היעבה

 ,בשחמל אל םגו ןושיעל ,םימסל םירוכמ םהש ,ודוי אל םה
 יתמו קיספת יתמ" ,רוכמ םדא ולאשת רשאכ .טנרטניאו םיקחשמל
 "הצור ינאש יתמ קיספהל לוכי ינא" :דימ הנעי אוה "?למגית

 למגהל תוצרל לוכי אוה .ומצעב טלוש וניא רוכמ םדאש ,הדבועה
 .הרזע םיבייח םירוכמה בור .תאז תושעל דואמ השקתי לבא
 .תיזיפ תורכמתה איה היזיולטו םיבשחמ ,טנרטניאל תורכמתהה
 םיגוסמ תורכומה תוערפה הברהמ םילבוס טנרטניאל םירוכמה
 .תורכמתה לש םירחא

 םימיהדמ םירפסמ

 העבשמ הלעמלש ,םירקוחה ונעט ,שדוחכ ינפל םסרופש רקחמב

 םישנאב רבודמ .תשרל םירוכמ טנרטניאב םישלוגה ללכמ םיזוחא

 םיכייש םירוכמה .תוחפל תועש שש-שמח ךשמב םוי לכ םישלוגה

 -יכרוע ,םיאפורל דעו םיריעצ םידלימ לחה ,היסולכואה תוצובק לכל
 ,תאז תורמל .םירגובמו םיריעצ ,םישנ ,םירבג ,םיבשחמ ישנא ןיד
 .תורכמתה תנכסל תודעומה היסולכוא תוצובק לע עיבצמ רקחמה

 המל המוד וז הצובק ,השעמל
 :םדוק ןאכ יתרכזה רבכש

 םיצחלל םינותנה םישנא

 ומכ | םינוש | םייתביבס
 | םישנא |,םיעורג םידימלת
 |  םץאש הלאכ וא םילטבומ
 | םוקמב קופיסל | םיעיגמ
 םיאצומ ולא .דועו םתדובע

 ךותב תואיצמהמ טלפמה תא בוש  טפשמה לע

 לש  ילאוטרוה | םלועה .בושו

 .טנרטניאה הנכס
 ו טנרטניא וקשו ימצע וקש

 -. : ו ריכמ ינא :יתביבס == ?ןורתפ שי םאה יכמ ינא :י

 הלימגה ךילהת | םידומה םיבר םיקירפ

 .בר לבסב ךורכ טנרטניאהמ םייששלוג םהש ,הואגב

 ,השק הלימג ךילהת והז תוחפל  םוי | לכ

 .ךוכמה שלוגה תא בייחמה ינא .שולש םייתעש

 יכוי םדאש ידכ .יוניש ל םיקירפ ריכמ םג

 בייח אוה ומצע תא ,םידומה םיצימא

 שלוגה 8 רק" םיטלוש םהש

  אוהש תוד .בייח רוכמה קר םישלוגו םמצעב

 יפל קוידב םויב העש

 היעבה .ןועושה

 לכ םע איה תיתימאה

 םירקשמש ,הלא

 הביבסלו םמצעל

 םידומ אל םה .דחאכ

 םישלוג םהש ,תמאב
 רענ ,לשמל .רתומל רבעמ םיתיעלו ןנכותמל רבעמ תוכורא תועש

 שלג אוה םצעבו שדוחב תועש םירשע קר שולגל ול ושרה וירוהש
 םג ומיעו עיגמ ןובשחה שדוחה ףוסב .תועש םישימחו םיעברא
 .םיילגר ןיא רקשל .תועשה טוריפ

 םלוכל ורפסי םה .תרחא תמאב םידומ אל םינרקש לש רחא גוס
 ,תמאה .םירבד דומלל םהל םירזועש ,םייעדמ םירתאל םישלוג םהש

 | .הלוח
 וניניב והשימל םא קפס

 תיעוצקמה הרשכהה תא שי
 .למגהל רוכמ שלוגל עייסל
 חחושל םילוכי ונחנא ,לבא
 תונפל ותוא דדועלו ומיע
 וא | גולוכיספל

 .הנוכנו תיעוצקמ הרוצב ול עייסל לכותש ,הכימת

 .טנרטניאב הכימתה יי ןורתפה תא אוצמל ץילממ יתייה אל
 | | .םיעדו רנניא ועל לבא ,הלאכ םיבר םנשי
 ו ,יתעדל ,תינש ול שי הרשכה וזיאו תשרה לש ינשה הדיצמ
 < .רקיעב םיאצמנ וב םוקמב תורכמתהל ןורתפה תא אוצמל ךחוגמ
 .!תישפנ תואירבב ושלגתש ,רקיעהו ...םירוכמ

 תוצבקל
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 הגה הלוח
 קיחצמה ,ערפומה םיצורימה קחשמ קוושמ הלא םימיב

 קחשמה .םויה דע הידמיטלומה קוש עדיש רתויב יתירורעשהו

 ררועו םלועה יבחרב הידמיטלומה םוחתב םישדח םיטרדנטס דימעה

 לומ .רוחש רומוה וא המשל תומילא יהוז םאה הלאשה יבגל תקולחמ

 תא עורקל ,חור רוק לע רומשל בייח התא ,םיערפומ םירחתמ 5

 לגר יכלוה רתויש המכ סורדל הרטמב ,תררחסמ תוריהמב לולסמה

 הצובק ףוקתל םג ןתינ ...שיבכה ךלמל ךופהלו תודוקנ רובצל ,תויחו

 התיבה רוזחל םיסנמה חרוא ירבוע םתסו וחאב תורפ .לובטופ

 !תושמשהמ םדה תא תוקנל ידכ םיבגמה תא ליעפהל שי ...םולשב

 רתוי קינעמש ץורמ ,ליגר תוינוכמ ץורמ :תויורשפא שולש קחשמל

 סורדל ךתוא דדועמש ץורמו ,תוינוכמ רתויב םישגנתמש לככ תודוקנ

 םיפול ,חטש תגיהנ םירשפאמה םינוש םילולסמ 36 קחשמב !!!לכה

 .םיקתרמ ךרד יפונו םירשג ,ריואב

 לככ תובר תודוקנב תווכזל ידכ תויחו לגר יכלוה ,םירחתמ "זבזב"
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 1 ו ובבנ)
 הירבעב הרעמה תוארוה / -

 : זה 4-6

 .הקיפרגב קנזלו סוורדל ףורשל ,חסכל ,שגנתהל ישפוח התא .רתויה

 נו קחשמב ריכמ התאש םישנא המכ םג חסכ .תידמימ תלת

 .םדומב םיפתתשמ

 לבייפ
 סלשנש היווחה תא םישמתשמל איבהל וסינ לבייפ ירצוי

 םנומאב לאעמשי לש ותדיגב רופיסב הליחתמ הלילעה .תודגאה

 וחאל .ןוטלשה תא סופתל לשוכה ונויסנו ,(ץראה יטילש) םירבויקמה

 ב ודזופ הנשה תונוע עבראו םישנאה ושנענ ,המיזמה התלגתהש

 הא דחאל המישמה הלטוה ריעצה יפרות לע .לבת תוווצק עברא
 בעל םגרותמ קחשמה .םהילעבל םבישהלו םילטסירקה תעברא
 אל יאדו ולש תדחוימה הזיראהמ .הלעמו 7 ינבל םיאתמו
 'םלעתהל

 .ח''ש 189 ןכרצל ץלמומ ריחמ

 י הזטסקא
 כל ,תודוכלמ ג - הקתפרה אוה קחשמה
 ידי תויטפילא תויגולונכט בלשמ קחשמה .הזטסקאו 0
 ה ריאשמש םוסק קחשמ הדשב ןקחשה תא - 8

 6 ,קשנו םמסק לש אלמו תוקתרמ 0 0 לול לא בה 1 ה'צמינא ,"םוליצ תויווז" נ00מ רתיי .תיתואיצמ

 אףב 3 0לומה קושב רתויב םירוקמה םקחשמה ד ףסונב
 - טיירזכא תוברקו םיירותסמ םילזפ ,תבהלשמ וי



 הרבכמשהל רופא הז קהחשמ

 םיטקפאו ת"ומדה לש המיהדמו תידוחייי היצמינא | םינפ

 דאמ ער והשמש השגרהו הדרח ,חתמ ,לפוא תוחוכ .םידחוימ

 ..בורקב תורקל דמוע

 .ח"ש 229 ןכרצל ץלמומ ריחמ

 בשוחמ ןוכיס
 ןוגד תא ברעמה ןונגסב קחשמ אוה "בשוחמ ןוכיס"

 ךרוצל .תורתסנ תונכסו לוגיר תודוס ,הלועפ םע תואקתפרהה

 הברהלו ךלש םייגטרטסאה םירושיכה לכל וקקדזת קחשמה

 .היציאוטניא

 תנמ-לע םייטנג םייוסינ ךרעש ,ןעדמ אוה טרוו לרימדא

 תא דימשהל ךילע .תינומה הדמשהל יגולויב קשנ רוציל

 .ולאה םייוסינה תא קיספהל תנמ-לע הדבעמה

 ,רטרק קנב ןכוסה .הישמה תא םילשהל ורחבנ םינכוס ינש

 םייסיפ םירושיכ לעבו 44 ןב אוה ,"סטאג" ויוניכב עודיה

 יזוחאב המישמ לכב ןיטולחל זכרתהל לגוסמ וחומ םיהובג

 .םיהובג החלצה

 28 תב ,"סרטרג" היוניכב העודיה ,לגנירפ יסייטס תנכוסה

 הביבסה חותינב הבוט איה .רתויב ההובג ינוחטב גוויס תלעבו

 .םיבשחמ תרושקתבו רתס תנזאבו

 תלומד ,םיידמימ-תלת םיכסמ 200  ללוכ קחשמה

 .קחשמ תויורשפא ןומהו תומישמ ןומה ,תויתואיצמ

 .ימינפ ןורכיז הגמ 16-ו םויטנפ ידבעמ בייחמ קחשמה

 .חת"ש 199.- ןכרצל ריחמה

 אלא םיקחשמ תרוקיב אל ןה ל"נה תוריקסה :תרוכזת

 .םינאוביה ידי"לע רסמנש יפכ קחשמה תרכזה קרו ךא

 ואיז סר'גנייר ראואפה םע םידמול
 םע תילגנא םידמול" ןבס ןיבמ תושדח תודמול יתש תרזעב

 ראואפה םע הקיטמתמ םידמול"ו "ואיז סר'גנייר ראואפה

 .דומילה תויונמוימ תא רפשל רשפא "ואיז סר'גנייר
 םיללוכה םיליגרת 2,000-מ הלעמל תללוכ תילגנאה תדמול

 יביטאיצוסא םילימ ךויש ,תורסח תויתוא ,תיב ףלאה תרכה

 תריצי :ןוגכ הלועפ יקחשמ בולישב תאז לכו תורדגה יליגרתו

 תא סיבהל ואיז סר'גנייר ראואפה ירבחל ורשפאי רשא "םידרוז"

 לש תולוקו תירוקמ הקיסומ ,ואידיו יטרס תגצה ,םהיביוא

 ראואפה לש החילצמה היזיולטה תרדסמ םיחוקלה תויומדה

 .לארשיב םיכסמה לע התלע ולא םימיבש ,ואיז סר'גנייר

 ,רוביחב תויטמתמ תויעב יפלא תללוכ הקיטמתמה תדמול

 םיזוחאו םיסחי ,תינורשע הדוקנ ,םירבש ,קוליח ,לפכ ,רוסיח

 וקיסעיש ,םירגתא םיביצמה םיקתרמ קשממ יכסמ בוליש ךות

 הלועפ יקחשמ תבלשמ הדמולה .תוכורא תועש ךשמב םכתא

 ביכרהל ידכ תונוש תויטמתמ תויונמוימ 18-ב שומיש :ןוגכ

 .עשרב םחלהל איז סר'גנייר ראואפל ועייסי רשא "םידרוז"

 תוקיודמ תובושתל הבוגתב םיגצומ הקיסומו ואדיו יעטק

 .תקתרמו הנהמ היווחל דמילה תא םיכפוהו

 תפרוצמ ןהיתשלו ישוק תומר ששל תוקלוחמ תודמולה יתש

 .תירבע תורבודו הכרדה תרבוח
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 לכ לע םיטלתשמו ץראה-רודכל םישלופ םה תפסונ

 ןונגסב הלועפ קחשמ אוה םאוזסתנ6

 םכחותמ קוסמ םיסיטמ םתא .קירפ לכל רכומ

 .רילוא-עקרקו ריוא-ריוא תוברקל םיאצויו

 .הסיט רוטלומיס אל והז ,דימ רמול בושח

 םיינצוח :שודנו ףודש קחשמה לש רופיסה

 -יתבו םירע לע וטלתשה ,ץראה-רודכל ושלפ

 לצנל ולחה וליפאו םיחרזא ופטח םה ,תשורח

 םיינצוחה .תיעקרק-תתה תרושקתה תשר תא

 לש אבצה תודיחי: לכ תא הדמתהב םידימשמ

 .ץראה-רודכ

 רשוכ לעב אוה ,5וסטא 411-23 ,ךלש קוסמה

 הלועפה ,םנמא .בטיה דייוצמו ההובג ןורמית

 בבוסל איה ,קחשמב עצבל שיש תירקיעה

 הרוחאו המידק ,הטמל ,הלעמל ,הלאמש ,הנימי

 אוה ,תאז תורמל .יריה רותפכ לע ץוחלל ..ו
 .הזה ןונגסה תא בהואש ימל האנה הברה קפסי

 חתוכה תוידיב ךמות קחשמהש ,רמול בושח
 םרות ךכבו תושדחה (10706 16610808)
 .הסיטה תשוחתל תובר
 תמר :תרתוימ השלוח תדוקנ שי קחשמל

 .םתוא שרגלו

 ומכ הארנ הז .ידמ הלק טושפ הכומנה ישוקה
 ישוקה תומר ,ינש דצמ .םינטק םידליל קחשמ
 .האנה הברה וקפסי תוהובגה
 איה ,קחשמה לש תוקזחה תודוקנה תחא
 השולש לומ קחשמל רבחתהל תורשפאה
 העברא לש קחשמ רמולכ ,םיפסונ םיקירפ
 ,רבגי חתמה רשאכש ,קפס ןיא .םינקחש
 םינקחש הנומש רבחל רשפא יאש ורעטצת

 .שיש המ םע קפתסהל ךירצ לבא ,תחא-תבב
 אקוד ןח-אצמת יאדוש ,תפסונ ןורתי תדוקנ
 בשחמה תולע תא ןממל ךירצש ימ יניעב
 תידמימ-תלת הקיפרג ללוכ קחשמהש ,םכלש

 םיציאמ בייחמ אל טלחהב אוה לבא תנייוצמ
 חמשי 306 גוסמ ץיאמ ול שיש ימ .םייפרג
 .לכה תורמל וב ךמות קחשמהש ,תעדל
 איה השירדה ,םויכ םיבר םיקחשמ ומכ ,ןבומכו

 ימינפ ןורכיז הגמ 16 ,תוחפל 90 םויטנפ דבעמ

 ינא .תעבורמ תוריהמב םירוטילקת ןנוכו
 .הלעמו 133 דבעמ לע ץילממ



 ו ח+6751%3%6
 ןמנזור קראמ :תאמ

 תונומתה תא יתיאר 53 תכורעתב

 ןיידע זא .הזה קחשמה לש תונושארה

 [ם101848066 לש קזחה םשורה תחת יתייה

 תוינוכמ ןיב בלשמה קחשמ והז 6

 םע תויומד ,םינוש קשנ-ילכ ,תוריהמ

 ךותב הז לכ .תקתרמ הלילע ןבומכו יפוא

 דואמ הברה םע ,תידמימ-תלת הקיפרג

 הניבה 6טיוצוסת .ךסמה לע םינוגילופ

 אלהו רתויב חילצמ קחשמ הל שיש ,דימ

 .1ח16181816 77 לש חותיפב הלחה

 לכל יאמצע קחשמ םג אוה 116191806 '7

 ,לבא .םדוקה קחשמל רשק לכ ילב .רבד

 תומישמ לש זראמ השעמל םג אוה

 תא ול שי רבכש ימ לכל ,םיסונובו

 םירשעכ ויהי קחשמל .1ח16ז%(316 '6

 לפטל וכרטצת ןהב תונוש תומישמ

 קחשמהמ בטיה םירכומה םיביריב
 ןיאו רישי רשק ןיא תומישמה ןיב .םדוקה

 .ןתוא רותפל וכרטצת וב םייוסמ רדס

 םישולש ללוכ שדחה קחשמה ,ףסונב

 תרזעב קחשל ולכות ןתוא ,תשר תומישמ

 ירתא ךרד וא םכירבח דגנ רשי םדומ

 .טנרטניאב קחשמה

 תורצ הברה יד ומרג תשרה יקחשמ ,בגא
 וחילצה םיקירפ ,קויד רתיל ..\6וגץוצוסח"ל
 חתפלו קחשמה לש םידוקה תא חצפל
 םיקוזיחהו קשנה-ילכ לכ םע ,לע"תוינוכמ
 ואצי םה ,הז קוזיחה ירחא .םיירשפאה

 ושמתשהש ,םימימת םיקירפ דגנ ברקל

 הכרדהה רפסב בותכש ומכ תוינוכמב
 -אלה קחשמב ,האצותה .קחשמה לש
 םיחצפמל םיקלח תונוחצנ ,ןגוה

 םיפוצר םידספה תמועל ,(םירקאה)
 \סווטוצוסה"ב .םהיביריל בר לוכסיתו

 רשפאל אלו וזה היעבב לפטל םיחיטבמ
 !שיבכה לע תולעל תומייוסמ תוינוכמל
 םירצק ויהי שדחה קחשמה לש םיבלשה

 םא .םיניינעמ רתוי הברה לבא רתוי

 תוניינעמ תוחיש ויה םדוקש ,םתבשח

 םיגולאידה תא עומשל וכח ,תויומדה ןיב

 :90 םויטנפ דבעמ אוה הסינכה ףר .הבר בשחמ = ,תראופמ הניזומיל ,הדילג תיאשמ ןהב עיקשהל וכרטצת ךכ םשל .םישדחה

 < תושדחה חוכה תוידיב ךומתי קחשמה ,ףסונב םג ודייוצי בכרה-ילכ .דועו סנלובמא | וז םא אלא ,תילגנא ירועישב רתוי תצק

 = תויונחל עיגהל יופצ קחשמה 6 [600000%) .םישדח קשנ-ילכב .םכמיא תפש

 \> .1998 תליחת תארקל תמצועב םכתא בייחי 116781816 '7 תושדח תוינוכמ המכ דוע ויהי קחשמב



 - ת תמאהש ,ןעט ימ ?חצני קדצהש ,רמא ימ

 ,םיפיטל ומצעל גאוד תובוט תואצותל עיגהל הצורש ימ .בשחמ

 ןודרוג באוי :תאמ

 פוט פיט

 םיפיטה .םיקחשמל םיפיט רודמ ללוכ דבוכמ םיקחשמ ןיזגמ לכ

 ונחנא .קחשמב ןוחצנל ךרדב ונלש ךרדה תא רצקל ודעונ ולאה

 ינרציש ,בוצעהו קיחצמה ,רזומה .בשחמה תא םימרמ השעמל

 ,םיסינכמ ונאש םידוקה תא .בשחמה תא המרנש םיצור םיקחשמה

 ללגב רצונש ךרד רוציקב רבודמ אל .ונליבשב דחוימב ואיצמה םה

 .םיתנכתמה לש יהשלכ תועט

 ?םיפיטב םעטה המ .אשונב קימעמ יפוסוליפ ןויד חותפל רשפא

 יחתפמ דצמ ירסומ הז םאה ?בשחמה תא תומרל ןגוה הז םאה

 תא הרואכל תומרל המכוחה המ ?רקשל ונתוא ךנחל םיקחשמה

 ןתי םכמ דחא לכ .םכמצעב ושפחת ךכל תובושתה תא ?בשחמה

 ,רופיכ םו*) אבה שדוחב לח ,םכריכזהל ,ןידה םוי .ןובשחו ןיד ומצעל

 .(זמרה תא ןיבה אלש ימל

 תונכות לע םכל רפסל ךלוה ינא ...םכנעמל אוטחל דמוע ינא

 תא םיצירמ ,רמולכ .םינוש םיקירטו םיפיט רציל ןתרטמש ,בשחמ

 ביריה יכ םינהנ םתאו קחשמב ןטק יוניש הזיא השוע איה ,הנכותה

 .המודכו תשומחת ףוסניא םכל שיש ללגב וא ,םכתא גורהל לוכי אל

 ואצמת תונכותה לכ תא !םכל ריאשמ ינא ,ןופצמהו רסומה תויעב תא

 .הריקסה ףוגל ופרוצ תובותכה .טנרטניאב

 כ6חוסה 136א6ז '7
 ללוכ םיצבקה .םיצבק לש הלודג הירפס תללוכ וזה הנכותה

 ולכות ,דואמ םיטושפ םיטירפת תרזעב .דועו "םירומש םיקחשמ"
 םיקוזיחמ תונהלו םיקחשמה תיירפס ךותב םיצבקה תא לותשל
 ."םילמיצדסקה" םיצבק לש הכירע םכל תכסוח הנכותה .םינוש
 .דועו םיסוחד םיצבק ,₪11א11. יצבוק םג תוהזל תעדוי הנכותה
 וא ררולפסקא) השילג תנכותב םכתא תבייחמ הנכותהש ,ןיינעמה
 םיצבק דירוהלו הרבחה רתאל רבחתהל ולכותש ידכ ,(פייקסטנ
 .95 תונולח תחת תלעופ הנכותה .םישדח םיקחשמל
 :טנרטניאב תבותכ

 11 11כ / /:\ארארא 6001 108.00 ה /511וטסמ \ 116ע / 1669/00 זהו

 11 כ /:ארעוצ .ם0סש11105.טסמה / /\ 1685 ] /7644/0610 30.21

 סוזזע 1.016 וד6!כ6ז
 ירוציקו םיחוציפ ,םידוק ,םיפיט אוצמל םכל רוזעת וזה הנכותה

 תיברמ .םישדח םיקחשמ יבגל םינוכדיע לבקל ידכ הלש רתאל רבחתהל ןתינו הינמרגב החתופ הנכותה !םינוש םיקחשמ 800-ל ךרד
 ןפואב תקלוחמ הנכותה .תילגנאב םגו תינמרגב םג םיעיפומ םיפיטה
 .([106וע 8ז6) ןיטולחל ישפוח

 טנרטניאב תבותכ
 כ: /01802.ק וע 818 טמו-פסמ וג .16/ 0

5 3310 60816 
 רשפא יאש תורמל ,.יס.יפה ילעבל תדעוימ הניא וזה הנכותה

 איהש םידוקהו םיפיטה לכ ?!הביסה ...תונולח ילב הב

 שנב רוב >ּכ
 ןשמב חצנל הצורש ימ .םישוקשיק לכה !רואל אצ

 . 24 | = .םירחא םיקירטו םידוק

 בושה --
 יש זו
2 - 2 
 הק

₪ 

. . 

 ירישכממ .לחה ,ואידיוה תונוכמו היזיולטה יפוסמל ודעונ תקפסמ

 וג םיפוסמ ךרד ,ביירדהגמהו ודנטנינ רפוסה ומכ םינשי

 אה ןעמל .ןשייטסיילפהו ןרוטאסה ,64-ודנטנינל דעו ראוגיה

 - | .בשחמ יקחשמל םיפיט םג ןאכ

 מה ,ףוסמה גוס יפל ,תולקב םיפיט אוצמל תרשפאמ הנכותה

 ןז6"ה תסריג .דועו תויגטרטסא ,םיגאב ,םידוק ,ומצע

 /תרשפאמ האלמה הסריגה .יס.יפל םיפיטב תופצל קר תרשפאמ

 ומ םישדח םידוק ןועטל ,םתוא סיפדהל ,םיפוסמה לכל םידוק

 = ,דועו םימייק םניאש םידוק ףיסוהל ,תשרב הרבחה לש

 !  ישדח יכה םידוקה תא הב ןיאש ,הנכותה לש תירקיעה היעבה

 - חזונו הלק המצע הנכותה .םינשי םיקחשמל םידוק יפלא תללוכ איה

 ה .םדוק התוא קודבל ץלמומ לבא שומישל

 :טנוטניאב תבותכ
0 

 הווק://טפסזפ בא א15.ססזהה /6017601/086818/1006א זהה]

 קא 1551 סה טסה /ןכונ ספ /1156ז5 /כ /ן28 110% / קיס זה /

 .- 60316 \/ו2310 זס
 מ איהש הנכותב רבודמ .המיהדמ שממ וזה הנכותה

 .תרשפאמו בשחמה לש ןורכיזב תנכוש הנכותה .5ו%
 0 קשנ-ילכ ,תוניסח ,תוריהמ :תטלחומ הרוצב קחשמב
 ל טיכסמ דוכלל תרשפאמ איהש ,הנכותב םירדהנה םירבדה
 וחשמל קרו ךא המיאתמ איהש ,הלש לודגה ןורסיחה .םיקחשמ
 | .תונולח תביבסב תלעופ הניא ןפואו םינפ םושבו

 טנרטניאהמ דירוהל ולכות 51/376ו/816-ה תסריג תא
 גושח .(ח"ש 90 ךרעב) רלוד 25-כ הלוע קחשמה לש האלמה

 ולח תביבסב קר םילעופ ,םישדחה רקיעב ,םיבר םיקחשמש
 !95 תונולח לע רבדל
 ג ;:טנרטניאב תבותכ

 ה

 = שחוצסזפה| 68016 = זז
 .תרימש יצבוקב םייוניש תכרוע וזה הנכותה

 וצרה קחשמב םתרחב ,הנכותה תא 0
 ש וליאכ ,ץבוקב םייונישה תא עצבל 8
 : ,קשנ-ילכ ,תואירב רתוי 2 .- -

 גת קוקה תא ונעט - התיחש היעבה גת ,ץבוקה ז תו קחשמל ורזח

 .התלעפה .םיטרופמ םירבסה תללוכ הנכותה
 ו 2 ו "תא תכבוסמ אל טלחהב

 | : 51 טדו י | מה הסריגה ,טנר 4 שטה וטניאהמ

 שש 3 4 |[ .(רקי תצק יל עמשנ
 7 :טנרטניאב תבותכ
 ה



 ,אהלבגעכר וכרוק+ בבווכנצרשע 7 |
 -ב ששורזכ;ר י;;ורשעצכ ןיזגזכ ק4ו;ר ,לירפשנג '

 !ינריצכ?ל+ ןזכזב ןכדועזכהר

 ו
 הירמ ןודעומ יעצבמ
 םניח קחשמו הוחנה

- 

 29 ו

 ותא

 ו

 -(ת 6 3"ת :=יי\) 4 | תו 7- קיפ \ 1 ,
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 ח רשאכ ,רצונ ןגלבה .ץראה-רודכ לע תישונא תושי

 יחרזא ,ונב שוגפל וחמש ךכ-לכ אל קדצ

 יכבנב אוהש הפיא

 = םלועה תמחלמ

 והשימ זא ,הינשה
 ונתוא תחקל בייח

 :?אל ,דיתעל

 קחשמה

 רשאכ ,ליחתמ

 .רקחמה תיללח

 ,א"סאנ לש

 ------4 |  הפיקמ ,ואלילג

 םידע ונא םירשעה האמה תישאר זאמ

 ,םיקחשמ תואמו עונלוק יטרס יפלאל

 יבשות לש תודרשהה ברקב םיקסועה

 םיינצוח םיבירי לומ םישלחה ץראה"רודכ
 ןועטל השק דואמ ,ןכל .םימכחותמו םיקזח

 רשאכ .ירוקמ הזה קחשמ לש ןויערהש
 ,דימ םילגמ ,קחשמה תרטמל םיעיגמ
 דועב רבודמש

 יקחשמל םאות

 ני ייב
 דואמ דואמה הרק הז ,חכשש ימל דו

 ,םייתנש ינפל ךרעב דצמ םפ

 ו רשאכ ,ינש
 התיהש התיחנה רחאל ג

 ,םידאמה לע ץיקה םכתא חקול
 הפיצ ולוכ םלועה
 יי תוארל
 בכוכה לש תוביהרמ
 תחתמש ,אלא .קדצ
 ל םכל רשפאמ קחשמה . .םיינלטק קשנ"ילכ םהידיבו .םתרוצ תא תונשל םילגוסמ ולאה םירוציה , ,םיחרואה לש םרוקיבמ םירשואמ םניאש ,םינובנו םייפוקסורקימ םירוצי םייח הזה בכוכה לש 8

 2 תודיחי לש המקהב ועיקשתש ,ןיפולחל קדצ לש םילייחב תוכהל לכויש ,ינדיתע / לע-קשנ לש וחותיפב ץמאמ ועיקשת טילחהל יי ץראה"רודכ

 יוכי ימיל

 ₪66 \וסה

 יי רו

 ו נגב קחש

 ו

 .ותוא תקדובו קדצ תא

 ,/ 4 - 9 - םיתוחנה ץראה רודכ

 ושעיש ,תורחבומ =
 הא ףודהל ידכ לכה ->

 :ץחמה תופקתמ
 םכילע ,הרקמ לכב
 ץחמ תכמל תוכחל

 הוצצפו םיליט לש
 תוינלטקו תומכח
 ללחה ןמ ורגושייש

 טתטלחה םא

 םיערה תא קחשל

 יליח תא רמולכ

 תצק הרוצב לועפל וקקדזת .קדצ בכוכ

 ווהיט תודיחי םיקהל םכילע ,לשמל .הנוש

 קפסי ולאה תודיחיה :ץראה-רודכ לע ריווא
 סילוכי םניאש ,םיינצוחל דחוימ "ןצמח"
 ללוכי אל םג םה .ונלש ריוואה תא םושנל

 וצלאיו ץראה-רודכ לש םימה תא תותשל

 וצמחה תלוספ ,בגא .םתוא םג רהטל
 האה"רודכ יבשותל רתויב הליער רהוטמה

 סישיש ללוכו ןווגמ דואמ קחשמה
 יפוא תלעב המישמ לכ .תונוש תומישמ
 ירפסמ ,עקרק יגוס 15 שי קחשמב .הנהמ

 " בוליש ןאכ שו .קשנ-ילכו בכר-ילכ לש

 . * לחשמה .הלועפ םע היגטרטסא לש
 = לשפ ידמ לבא ,ורקיעב הלועפ קחשמ
 ""יחב לש תוריהמ תוטלחהל םישרדנ
 .ןוכנה רשגה וא שיבכה

 דחוימב הקזח קחשמב הטילשה
 ב

 | וב



 מ ו .םילייחה
 3 7 -י* 0% | | תיתוכאלמ הניב ןונגנמ שי קחשמל .שפיט

 ונ ישכמו %% | ₪ (--ירטטנ ו

 ₪ ,| ל שמ תוישונאה השלוחה תודוקנ תא דומלל .םכל

 + "|-ןש 41 .תורצ דואמ הברה םכל תושעלו

 0 *. - 0 0| | קחשמהמ םלעתהל רשפא-יא ,תאז לכבו

 7 היפ יי ששצמ יי -0נמ0מ0מ₪
 9. ו[. םכלש ףסכל הרומתה תא ןתונ אוה יב

 ו | לש םוצעה לגה לומ האוושהב רקיעב
 = רי

 היגטרטסאה
 םיקחשמל תומישמו ו -

 רבד לש ושורפ .םימייקה טעמכ ונתוא

 לע דואמ הקזח תורחת .םוי ידמ

 םיקירפה לש םביל
 הזה בצמה .םלועב
 םחותיפב העקשה בייחמ

 הנשה ,יתעדל

 תוארל הכזנ

 הרשע דוע

 .םיירוקמ םיקחשמ לש 06 םיקחשמ

 אל םיינוניב םיקחשמ . 7 אלש ,ןונגסב

 המחלמב ודרשי ור יו

 .וזה תיגטרטסאה ב יי
 יפכ ,(:0מ0₪681 31

 יצרא-דהמ יתלביק) ותוא יתיאר ינואוש = = יאשה" - 0
| 

 ,(לארשיב ןושארה קתועה תא .הידמיטלומ - |
 .הנושארה הרושהמ קחשמ טלחהב אוה |[ 9-9

 דבעמ בילחמ קחשמה :םכתעידיל . - מ
 יי -- יו
 הגמ 16 תוחפל הבוח ,ףסונב .תוחפל 133 |[ / ןשי

 תוריהמב םירוטילקת ןנוכו ימינפ ןורכיז רש ,ששו

 רי ל .

 לש שגפמ רשפאמ קחשמה יכ ריהמ םדומ = 7% 5 | ד
 ין ,5ג - .ךפופש ג ,ג :הכוו]

 וו ב -- כ

 1 ומ תלכמא



, 

קחשמ ונחנא ןאל
 .םי

 ?לזאזעל
 םיקחשמל םידגנתמה םיבר םיקירפ םנשיש ,הרקמב יתנייצ ,ךרועה רבד לש ןטקה רוטב .רבעש שדוחב

 ...שועגל הקיפסה ץראה לכ םייתניבש קר ,ביגהל םכמ יתשקיב .תיתרבח תושיגר ירסחו םיירזכא

 ריש ימר :תאמ

 גורהלו סורדל
 חילצה ןמזמ אל ץראל עיגהש שדח קחשמ ,"הגה הלוח"

 םיפח גורהלו סורדל איה קחשמה תרטמ .םיבר םישנא זיגרהל

 רבעב .הזה ןונגסב דיחיה קחשמה אל אוה הגה הלוח .עשפמ

 דוע לע ונל עודי וישכע רבכו המוד ןורקיע ילעב םיקחשמ ואצי

 לע תונולת ועיגה קירפ תכרעמל .ההז םתרטמש ,םיקחשמ

 וארה תומוסרפה ./ו6סאומ'66ש קחשמה לש תומוסרפה

 .גורהלו סורדל הנווכה לש תוממוד תונומת

 .המוד יפוא לעב ןוקחשמ קושל אצי ,םינש רפסמ ינפל

 היה ילארשי לייח הזה קחשמב ."הדפיתניא" ארקנ קחשמה

 ,םינבא ורבעל וקרזש ,םיאניתשלפ םיערפתמב םחלהל ךירצ

 היה ילארשיה לייחה .רתוי ינלטק קשנ םגו הרעבת יקובקב
 .םייח םירודכב םגו עימדמ ג ,ימוג ירודכב שמתשהל ךירצ
 ,ןיבר ,סנרא :ןוחטבה רשכ ןהכש ימב תויולת ויה ישוקה תומר
 (80 8700/4816 קחשמ והז) אצי קחשמה רשאכ .המודכו ןורש
 דצהמ ירוביצ סומלופ ררוע ךא דחא דצמ לודג טיהלל ךפה אוה

 .ינשה
 דנלטוקסב רפס"תיבל סנכנ ףרוטמ םדא ,םייתנשכ ינפל

 קחשמ חתיפ והשימ ,םישדוח רפסמ ינפל .םידליב תוומל הריו
 -תיב רצחב םידליה תא גורהל םכילעו ףרוטמה םתא .הזכ
 .הובג רתוי םכלש דוקינה ךכ םידלי רתוי םתגרהש לככ .רפסה
 קחשמה חתפמ ,הנורחאלו הילגנאב בר םעז ררוע הזה קחשמה
 קחשמה לש ותצפהו םידליה ירוה ינפב ימשר ןפואב לצנתה
 .הקספוה

 ?תושיגרה הפיא :הנושאר הלאש
 תחישב יל הרמא םיארוקה דחא לש תמעוז םא ,הילד

 תויגולוכיספה תוכלשהה לכל תסחייתמ אל רבכ ינא" :ןופלט
 ינא .תוועמה ךוניחה לע תרבדמ אל ינא .ולאה םיקחשמל שיש
 םוי לכש ,לארשי ומכ הנידמב ?תושיגרה הפיא תלאוש קר
 הרטשמה רשאכ ,שיבכה לע םישנא השולש"םיינש םיגרהנ
 אביל זיעמ והשימ דציכ ,םיכרדב תונואתה עגנב םחלהל הסנמ
 הנווכב סורדלו תוארפב גוהנל ונתוא דמלמש קחשמ רציל וא
 םיבשוח אל םה ?תושיגר ןיא םישנאל" ,הפיסוה הילד "זהליחת
 "?תולוכשה תוחפשמה לכב עגופ הזכ קחשמש



 ?תצרל םיכנחמ ונא םאה :הינש הלאש
 לכ קחשל בייחש ימכו יתימא קירפכ ומצע תא רידגה שקרפ יבא

 רשאכ ,וישכע" ,רמא רשאכ טעמ עיתפה 19-ה ןב ,יבא .םייק קחשמ

 םינומיאב ,תורימשב אבצב תובר תועש הלבמו טעמ קחשמ ינא

 יריל בשחמ קחשמב ירי ןיב לדבהה המ עדוי ינא ,תיעצבמ תוליעפבו

 וא קחשמב והשימב םירוי רשאכ .דואמ לודג לדבה שי .תואיצמב

 ,חתמ שי .המודמ תואיצמב קר רבודמש םיעדוי ,ותוא םיסרוד רשאכ

 ,יתימא הבור לש קדהה לע םיצחול רשאכ .דחפ ןיא לבא ףיב ישי

 םירוה .איקהל יל אב הנושארה םעפבש ,רכוז ינא .עזעדזמה חומה

 עוציב ינפל דחא דעצ קר אוה ךסמה לע תומדב יריהש ,םינעוט םיבר

 תא עדוי (דלי וליפא) יופש םדא .הרומג תוטש וז יתעדל חצר לש

 םייח-ילעבבו םירזייחב יריל םדא"ינבב ירי ןיב לדבה ןיא .לדבהה

 ".קחשמב
 ,אלא .םיבר םיקירפ לש םהיתועד תא םיפקשמ יבא ליש וירבד

 קזחל ידכ םיקומינה םתואב קוידב םישמתשמ םיבר םיגולוכיספש

 תישונא תומד םילסחמ ונא וב ,בשחמה קחשמ :הכופהה הנעטה תא

 ןושארה דעצה אוה ,(םיישחומ ואידיו יעטק םע םיקחשמב רקיעב)

 .חצרה תא עצבל רהמי אל יופשו רגוב םדא ,ןוכנ .ישממ חצר ינפל

 תואיצמה ןיב ןיחבהל אל לולע יופש אל םדא וא ריעצ םדא לבא

 בשחמה יקחשמ ןיב האוושה ךורעל רשפא .המודמה תואיצמל היחה

 העפשה שי םימייוסמ םיטרסלש ,םיעדוי ונא םא .היזיולט יטרסל

 המכ יפ העפשה שי םימייוסמ בשחמ יקחשמלש ,קפס ןיא זא תילילש

 םיליעפ םיפתוש ונא קחשמב ,דצהמ םיפוצ ונא טרסב המכו

 .תושחרתהל

 ?ררחשמ וא ץיחלמ :תישילש הלאש
 יטומ .םייללכ םיטבה ינש תללוכ בשחמ יקחשמל תוסחיתהה

 ןקורתה ילש ףוגה לכש שיגרמ ינא ,ינחצר קחשמ ירחא" :בתכ שובאד

 זא ,חורצלו ץיברהל ךירצ ינאש יתשגרה קחשמה ינפל םא .חתממ

 ,ןיבהל רשפא ,יטומ לש וירבד יפל ".ררחושמ שיגרמ שממ ינא ירחא

 .חתממ םיררחשמ אקווד םימילא םיקחשמש

 שי" :ונל בתכ ,ומצע תא רידגה אוהש יפכ ,גאוד בא ,בודיוד יסוי

 תויהל ךפוה אוה בשחמב קחשמ אוהש ירחא לבא בוט דלי יל

 ךותב ןיידע אוהש ול המדנ ילוא .ללותשמו ץיברמ ,חרוצ אוה .תצלפמ

 ,תובהלתה ךותמ דחא םויש ,ששוח ינא .אל רבכ אוה לבא ,קחשמה

 ".תוטש וזיא השעי אוה
 .בשחמ יקחשמל שיש חוכה תא םיטילבמ ולאה םיטוטיצה ינש

 םהילעש ,םישנא שי .םדאל םדאמ הנוש קחשמה תעפשהש ,קפס ןיא
 .הערל עיפשי קחשמה םהילע םישנא שיו הבוטל עיפשי קחשמה

 .הערל רתוי עיפשמ קחשמה ,םיבר םיחמומ לש םתעדל

 :תיעיבר הלאש
 ?בשחמ יקחשמ רזנצל ךירצ םאה

 קחשמה תא גווסמה רורב ןומיס שי םיבר םיקחשמ לע ,םויכ רבכ

 םיקחשמ שיו םיאליגה לכל םימיאתמה םיקחשמ שי .םינוש םיאליגל
 רבודמש ,היעבה .םירגובמל קר םימאתומה ולאכו רעונל םימיאתמה
 שקביו תונחל סנכי שמח ןב דלי םא .הצלמהב וא הרהזאב רקיעב
 -רחאו השיכרה תא וילע רוסאי והשימ םא קפס ,םילא קחשמ שוכרל
 .קחשמב שומישה תא ךכ

 הפש ,תומילא :םימרוג רפסמ יפל השענ םיקחשמה לש גוויסה
 -תוצראב הדעו הטילחמ המ יפל תעדל דמחנ הז .םוריעו ןימ ,השק
 תא תושועש ,םיקחשמ תוינרצי שי .םיקחשמה תא ןיימל תירבה
 סחייתמ שממ אל דחא ףא - תרתונ היעבה .ןמצעב וליפא גוויסה

 .הזה גוויסל

 לע םירמוש םלוכו דבלב םירגובמל גווס קחשמה זא :תפסונ היעב
 יפוא ילעב םיקחשמ לש םרוצי תא ענמיש ימ ןיא ,ןיידע .קוחה
 םידליב תוריל וא ןוירהב םישנ סורדל ךירצ םהב ץקושמו בעותמ
 םה .קושל סנכהל וכישמי ולא םיקחשמ .רפסה-תיב רצחב םימימת
 .הטילש לכ אלל טנרטניאה ךרד וצפוי םה ,רגוב להקל וצפוי

 ומב םיקחשמה תא רזנצל םיכירצ ונחנא .ונדיב אצמנ ןורתפה
 םייואר םניאש םיקחשמ םירחהלו ונשפנב םירגוב תויהל ונילע !ונדי
 תובבושהו םירוענה רצי ,תונרקסה רציש ,ונלש היעבה .תוסחיתהל
 םירוכמה לע הבתכב ומכ) ,תמאב הדונ אל ילוא .ונתוא םיחצנמ

 יפכ קוידב ,ולאה םיקחשמה תא קחשל ךישמנ ונא לבא ,(טנרטניאל
 .םימילא עונלוק יטרסב תופצל ךישמנש

 קחשמה םהילעש ,םיעגושמה זא ,םהב קחשנ אל ונחנא םא םג
 .קחשמב תופצל וכישמי ןכ םה ,לכמ רתוי עיפשמ

 ?םיקחשמ ונחנא ןאל זא
 רוכמל םיצור םה .ןוזמה ינרציל דואמ םימוד םיקחשמה ינרצי

 ונל םימרוג םה ?רוכמל םיחילצמ ךיא .ףסכ חיוורהל ידכ רתויש המכ
 םירמוח םיבברעמ ןוזמה ינרצי .רתויו רתוי קחשמה תא תוצרל
 םיבברעמ םיקחשמה ינרצי .םעטה תוטולב תא םיררועמה םידחוימ
 = ילוא .םירחא םיישונא םירציו חתמ ,תומילא לש םיטנמלא םיקחשמב

 = = ,תוישונא יפוא תונוכת טלחהב ולא לבא ,םיילילש םירציב רבודמ

 > .םהל םיענכנ ונתיאמ םיברש
 המודה חוכיו והז .דועו דוע ךשמהל לוכי םיקחשמה לע חוכיוה

 םיצור ונאש ,ונלוכל רורב .היזיולטו עונלוק יטרסב רושקה לכל דואמ

 בה שדוחבש ,םירבדה לכ תא קוידב .המודכו םולש ,הולש ,טקש

 = תונויליגב ןמסרפלו םכלש תופסונ תובוגת לבקל דואמ חמשא
 !םיאבה

' : . 
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 ?בשחמ יקחשמ רזנצל ךירצ ךתעדל םאה
 ?םיקחשמ רזנצל שי עודמ

 .םימילא םיקחשמ רזנצל םיבייח יתעדל 05 ג

 .םדאה דובכב םיעגופה םיקחשמ רזנצל ךירצ יתעדל 2

 .עונלוק יטרס ומכ םיקחשמ רזנצל ךירצ יתעדל 3

 םיקחשמ רזנצל ךירצ אל
 .םיקחשמ ללכב רזנצל ךירצ אל 1

 .םיאליגל םיקחשמ גווסל קר תוכירצ םיקחשמה תורבח .2

 ?רזנצל ךירצ ימ
 םיקחשמ תמרחה ידי-לע רזנצי להקה 1

 םיקחשמ רזנצל הכירצ הלשממה 2

 .ןמצעב םיקחשמה תא ורזנצי םיקחשמה תורבח 3

 = תא ונילא חלשו ךתעדל המיאתמה הבושתה תא לוגיעב ףקה

 !םימילא אל טלחהב םיקחשמ ולרגוי םיחלושה ןיב .רקסה
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 יתינק שדוחכ ינפל .הנושמ היעב יל שי

 .'זארימ תרבח ידי-לע ץראל אבויש ,קחשמ

 קחשמה תא ןיקתהל יתיסינ ,התיבה יתאב

 אל רכומה םגו תונחל יתרזח .יתחלצה אלו

 ,ינממ יתשקיב .קחשמה תא ןיקתהל חילצה

 לש רחא קתועב ותוא יל ףילחי אוהש

 ,יל רמא רכומה זא לבא קחשמה ותוא

 תוירחא ןיא קחשמה לע יכ לוכי אל אוהש

 הטשפ ,'זארימ תרבח ,תינאוביהש ללגב

 .לגרה תא
 הככ םאה ?וישכע תושעל ילע המ .א

 ?ח"ש 189 יתדספה םתס
 םיקחשמ תינאוביש ,הרוק דציכ ב

 ?לגרה תא תטשופ

 תובוחר - .א ודוד

 ,רקיה ודוד
 ינשה הלאשהמ אקווד ליחתהל ףידעמ ינא

 :ךלש

 תא הקיספה תמאב 'זארימ תרבח

 תוינאובי תיברמ ,רעצה הברמל .התוליעפ

 םיישקב תואצמנ ץראב בשחמה יקחשמ

 םיבר םישנאש ,ךכל תוביסה תחא .םיבר

 אל ןפואב םיקחשמ םילפכשמ םיקיתעמ

 יברוצ לש םהיריחמש ,הדבועה .יקוח

 לכ לש ריחמהשו ודרי םירוטילקתה

 דואמ לודג קזנל המרג ,לוז שממ רוטילקת
 תורבח .םלועב םיקחשמה תיישעת לכל

 םידספה לע הנשה וזירכה תובר םיקחשמ

 .םידבכ
 לע םיעיפשמה ,םיפסונ םימרוג שי

 תוירחסמ תורבח לש תויחווירהו תויאדכה

 תודבועה לכ תא ריכמ אל ינא .םוחת לכב

 'זארימ לש התריגסל תורושקה

 םילהנמהש ,קפס יל ןיא לבא ,הידמיטלומ
 ."תויגטרטסא" תויועט ושע הרבחה לש
 ברה ירעצל יךלש קחשמה םע הרוק המו

 ,םנמא .ךפסכ תא תדספהש ששוח ינא
 קחשמה תא תשכר הב תונחה ,יתעדל
 רתוי תצק תוריש ךל תתל הכירצ התיה

 דואמ טעמ שי ,רבד לש ופוסב .בוט

 הלכי תונחה ,ןכל .םירוטילקת םע תולקת
 רתויב תיתועמשמ החנה ךל תתל תוחפל
 וז ,יתעדל .יפולח קחשמ תשיכרב

 אל תמאב ינא לבא .הנוכנ קוויש תייגטרטסא

 תא להנל דציכ תונח לעב ףא דמלל לוכי
 הז ח"ש 189 ,ךתוא דדועמ הז םא .ולש םיקסעה
 לש םידספהה ,יתעידי בטימל .לודג דספה אל

 ...םילודג רתוי הברה 'זארימ תרבח

 ,3הוכאה ןייש6קירפ
 הנורחאל .יאפוריא ןשייטסיילפ רישכמ יל שי

 .םיקחשמ טועימ לש הרומח היעבב יתלקתנ

 תושעל יל ועיצהו ילש תיבה דיל תונחל יתסנכנ

 .הבסה רישכמל
 יל יאדכ הז םאה .א
 ?רישכמה תא לקלקל לולע הז םאה ב

 אבס-רפכ - ןלפק ןיד

 דבכנה ןיד
 .ץראב היעב שי םיאפוריאה קחשמה יפוסמל
 .דואמ תיאפוריא הנידמ איה לארשי ,דחא דצמ
 .תיאפוריא איה היזיולטה לש רודישה תטיש
 םירצומ דואמ הברה םיעיגמ ץראל ,ינש דצמ

 יקחשמב דחוימב טלוב הז .תירבה-תוצראמ
 םיקחשמה תא לבקמ יאפוריאה קושה .היזיולטה

 םיקחשמה תיברמש ,תרמוא תאז .רוחיאב דימת

 םה ךכ-רחא ,ינפיה קושל לכ םדוק םיאצוי
 םה ףוסבלו יאקירמאה קושל הבסה םירבוע
 ,םיבר םיקחשמ שי .יאפוריאה קושל םג םיעיגמ

 ייאפוריאה קושל םיעיגמ אל ללכבש
 בושחל ךירצ ,קחשמ ףוסמ םישכור רשאכ
 םירישכמל .םיקחשמה רחבמ לע רקיעב
 וזה היעבה .רחבמה םע היעב שי םיאפוריאה
 ונורתי .יאפוריאה ןשייטסיילפל םג תמייק

 לש קזח בג םע הביצי תוירחא ול שיש ,ירקיעה

 ובשחת) םיקחשמ ול ןיא תיסחי ,ינש דצמ .ינוס

 תינפיה הסריגב שיש םיקחשמ ףלאל בורק לע

 (!תיאקירמאהו
 הבסה רישכמל תושעל התפמ דואמ וזה הביסהמ

 אל הבסהב רבודמ יללכב .תיאקירמאה הטישל

 לעב םא .הרקי דואמ אל םגו ידמ תכבוסמ
 ןכומ ,רישכמה תא בסהל ךל עיצמש ,תונחה

 לע ץילממ יתייה ,בתכב ,ותדובעל תוירחא תתל

 .םתס הבסה השוע יתייה אל .הבסה

 תא לקלקל הרומא אל הבסהה ,יתעידי בטימל

 הלולע רישכמב תינכמ הלועפ לכ ,לבא .רישכמה

 הסוכי אל הז קזנש ,חינהל ריבס .קזנל םורגל

 .ןאוביה ידי-לע תנתינש הליגרה תוירחאה ידי-לע

 תורז םיידיש ,םיבהוא אל םיבר םינרציו םינאובי
 אל םג םה .םירישכמה תא תונשמו תונקתמ

 ורבע אלש םיאנכטל םייארחא תויהל םילוכי
 .קדצב םג יתעדל .םלצא הרשכה

 ,סו[6 ןייש6קירפ
 .טנרטניאל יתוא רבחל ומיכסה ירוה ףוס ףוס

 :ןיב טבלתמ ינא וישכע
 .יתוא רבחתש הרבחה .א
 25 ,תועש 10) רבחתהל הקסיע וזיאל םא .ב

 .(הלבגה ילב וא תועש

 ?אל וא 1580 וק ןימזהל םא | .ג

 םילשורי - ינאוד ןתמ

 ,םולש ןתמ
 הרבחה תריחב לש םילוקישל סנכא אל ינא .א
 יכ תישאר .תונושה תורבחה ןיב האוושהב
 .שממ לש הבתכל קקדזאו תורבח הברהב רבודמ
 בושח ...לבא .הזל סנכההל יל אב אל יכ ,תינש
 רוביח הל שיש ,תדבוכמ הרבחב רבודמש קודבל

 תועש לכב הכימת הל שישו ךלש גויחה רוזיאב

 אלו ריעצ שמתשמ התאש ,חינמ ינא .הממיה
 ןיא םלועל לבא ,הלילה עצמאב שולגל הסנת
 !תעדל
 ץעיתהל ךילע ,םלשל םירומא ךירוהו רחאמ .ב
 תרבחתה אל םויה דעש ,בוש ,חינמ ינא .םתיא
 יד םה .רקי גונעת הזש ובשח ךירוהש ללגב

 םש ביצקתב בשחתהל ךירצ ןכל .םיקדוצ

 .ןופלטה תוחיש תולע ללוכ ךתושרל םידימעמ

 רלודכ תובוג תולודגה תורבחהש ,ןובשח השע

 שולגל ןנכתמ התא םא (ח"ש 3.5) רוביח תעשל

 לוקשל ךל יאדכ ,זא קר ,םויב העשמ רתוי

 < = .תועש תלבגה אלל טנרטניא לש הליבח תקסיע
 - - עצוממ שלוגש תנעוטה ,הקיטסיטטס םויכ שח

 = = .שולש םיימעפ ,רמולכ .שדוחב תועש 15-כ שלוג
 | תורבחה .םייתעש-העש ךשמל עובשב

 |  ןותועש תלבגה אלל רוביחה תא תוקפסמה

 - יטסיטטסה בושיחה לע רתיה ןיב תוססבתמ

 | !ךמצעב בשח ,וישכע !הזה

 = = .רתויב יפיכו ץלמומ טלחהב !80א וק .ג
 = תולע שיו קזב לש תולע שי !ריחמה ...היעבה
 | ביצקתב הז םא .טנרטניאה קפס לש תפסונ

 2 תא רפשמ הזש בשוח טלחהב ינא ,ךלש
 = דחוימ םדומ ךירצ זאש ,בל םיש .םיעוציבה
 <> . ו ו אוה םגש 180-ל



]6+ 
 יגלטסונ ךיבסת שי וקמאנל

 אלא םהלש

 םיקחשמ העברא הרואכל ללוכ קסידה

 טעמכ תואסרג 3 ,םיינש קר השעמלו

 בו עוסט< לש תוהז ,רוקמה) *%6

 א60₪6 3/6 + :קחשמה

 ןשייטסיילפ :רישכמה

 ןמשיפ יבא :קחיש

 70% - הקיפרג
 םע תינוגילופ הקיפרג
 שי .תונתשמ תוביטקפסרפ
 םיעקרה ,טוריפב רומח רסוח
 המ ,ידמ םיממעשמ םיביואהו
 הז המ החכש וקמאנ -?הרק
 ?ן6א[שת6 תואקקותש

 80% - לילצ
 טעמכש הקיסומ םע םימוב
 דועב ךרוצ שי .עקרב תעלבנ
 .בשוח אל ינא -?והשמ

 90% - קחשמ תמר
 תצק יכ םא תקייודמ הטילש
 וב םיביוא ןומה ,ידמ הריהמ
 ישוקה תגרדב וליפא .תינמז
 ביצמ קחשמה רתויב הכומנה
 .ינוגילופ ןגאלב .ןטק אל רגתא
 .ובד לש יפוי

 85% - םייח ךרוא
 ,םילק אל םיבלש השימח
 םגו םינקחש ינשל הייצפוא
 לש תואסרג שולש המינפ וקרז
 .קיפסמ טלחהב .הקיסאלק

 85% - ללוכ ןויצ
 ןמסמ םצעב הזש ,ללכב ער אל
 ...וקמאנ לש המרב הדירי

 ו 3 0

 םיקיתעה םיטיהלה לש םיפסוא (!) השימח ואיצוה םהש קר אל .רומח

 .לשמל הז ומכ ,םירחא םיקחשמב םג הלאה תוקיתנעה תא לולכל וליחתה םהש

 .אסטוסטפ 32/07 (\א ₪ זצ(נ =או תואד ו

 קחשמה אצי זא ,1983-ב הלחה אטטוסוטג תרדס

 עגונה לכב םישדח םיטרדנטס עבקש ןושארה

 םיקחשמ ינש ואצי 1984-ב .תוירי יקחשמל

 פטקסז ,ן[ושארה קחשמה לע וססבתהש
 רתוי השק הסרג קר השעמל היהש א

 היה רוקמל ולש דיחיה רשקהש 605087
 לולכממ החוקל התיה תישארה תומדהש

 הקספה תונש עבש רחאל .א6עגסטפ"ב םיביואה
 תויהל היה רומאש ,501/3!ס0ט םע וקמאנ האצי

 הקיפרג םע ךא >6צוסטפ לש ריש*י ךשמה

 ףוגב קחשמו םינוגילופב השמתשהש תינכפהמ

 אוהש ,אסצוסטפ 32/02 אצי 1996-ב .ןושאר

 .הרדיסב ,הכ דע ,ןורחאה קרפה

 אוהו וזה הרדסב דחוימ דחא רבד ילוא ונשי

 תויריה רמולכ ,שא ירושימ ינשב שומישה

 (עקרקה לע תואצמנש תורטמ דגנ) הטמ יפלכ
 (תופפועמ תורטמ דגנ) המידק תויריהו

 יגטרטסא ךפונ (ףיסומו) ףיסוהש רבד ,תולדבנ

 שאמ קמח'תו ךתלוכי יפכ הרית"-ל רבעמ ףסונ
 ןושארה קחשמל תואסרגה תשולש ."ביואה

 דע) ירוקמה הנוכמה קחשמל ןיטולחל תוהז
 תסריגשכ ,(...ןבומכ ,ירשפא רבדהש המכ

 ,שדוחמ דנואסל התכז \א א \א0תא[=אד-ה

 קחשמה תמר .םיבלשה לש תשדוחמ הכירעלו

 ,דאמ הבוט רמוא הזש ,רוקמל ההז הראשנ

 ואצמי תויריה יקחשמ יבבוח םויכ םג ןכלו

 רבכ אוה אסצוסטצ 32/60  .ולא תואסרגב ןינע
 ידמימ תלת אוה הזה קחשמה .תרחא הרפוא
 בור ךא םימעפל הנתשמ היארה תיוזשכ ,אלמ
 יפרגה טנמלאה ,יופצכ .הלעמל תראשנ ןמזה
 תא קר אל הנוב אוהו ,םינוגילופ אוה טלושה
 תא םג אלא ךסמב םיבבותסמש םימצעה
 תיפרגה היצטנזרפה ,ןכ תויהל םא .עקרה
 דאמ םיעקרה ,הבולע יד קחשמב תיללכה
 רתויב שומיש ןיא .םיממעשמו םידיחא

 וב (םהינווג לע) םיעבצ העברא-השולשמ
 קחשמה תמר ידיב הברה ריאשמש רבד ,תינמז
 םיקחשמה םי לעמ 312/60: תא ףיצתש

 .השענ הז תוחפלו .ןשייטסיילפל םיעצוממה
 הרגישה קר ,תוירוקמל םוקמ הברה ןיא ,בוט
 םיחלשנש םירידא םייצ לש תלבסנ יתלבה
 ךא הנטק תחא ברק תניפס ידיב הטיחשל

 תמאב הז ..יובאו יוא) היישות תלעבו הצימא
 םנמא 31כ/6:-ב םיביואה .(עורג עמשנ

 םיסובה דוחיב ,ידמל םימישרמ ךא םייתרגש
 ,ליגרכ .(היארה תיוז יוניש םע) םתעפוה ךרדו
 תופסותו םיקוזיח לש םינוש םיגוס םנשי

 קחשמ אוה 3/0 .קחשמה ךלהמב םילבקמש
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 םושב טלבתהל חילצמ אלש ידילוס תוירי

 תושירד תא קפסמ תאז םע ךא ,טקפסא
 תוירי יקחשמ יבבוחל ,הרקמ לכב .קושה
 .דבלב
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 ךכ-לכ םיקחשמה ?*
 יי רו
 ו

 ו!

 16% ,םיעדו

 ,שדחמ םעפ לכ
 .הנוש וניא הז ' *

 ,תניוצמה הקיפרגי'

 טרסה חורב ?**
 ףאו) ודואמ לכב ךמ י

 המכ קיזחצהל +

 ,ליפ תא קחשמצ 4
 סלוקרה תא ןמאמי =.

 רוב' 1 ני
- - 

ּ / 

 ווטש לו א ר ירי -ררררבו
 י= /% צלע - א" 42 רוד

 | וי" ' -וו ' שש - 4 (| רנו וריליצת אל קחושותהה לונ הול =

 ו |( חשמו וקקז5פשמ םטוילא תושוחת קחשמה .הקיפסמ םזילאלר חי

3 
 ₪" 0 איי

 ₪- 22 "2 ק--5%5%"*'*

 סטרא-סאקול לש קחשמה תסוי
 קחשמ אוה סלוקרה ,4 תביטקפס

 :ןי'גריו לש תרוסמה בטימב המרו
 ,ריוצמ טרס לש היצמינא .תואליע ה

 אירב ןממס לכ ,רוציקב .הביבח
 ,יתודליו | סיב

 גוסהש תורמל לבא

 החילצמ ןיג

 דנואסב הוולמ

 -הד ינד לש ולו ולוכ

 תא הוולמש \'י

 םינושארה ןומ'א"'

 לע בוש ךא טזחוחפ 030 ר מכ ריהמ םנמא
 .היינשב םימיירפה רפסמו היצולוזרה ןובשח
 עורג הזה קחשמהש דיגהל רשפא ,השעמל
 :תלכסתמה הטילשה ללגב טזמוחפ 5

 ולו לולסמה יאוותמ םיגרוחש םעפ
 אל .םיכפהתמ ,טעמב
 וא ,תוריהמה תא םיטאמ
 רתוי השק תיששענ הטילשהש
 המ םושמ הלאה תויצפואה)
 יפל ןובשחב תואב אל
 םא םג ,(קחשמה יננכתמ

 גרוחו רשי עסונ עונפואה
 םה םיילושהשכ לולסמהמ
 אוה ,ךרדה לש רישי ךשמה
 .לכסתמ תמאב - ךפהתמ
 ,םילולסמ העשת םנשי
 םינעונפוא תוצובק עברא
 תורחתהל עונמ יחפנ ינשו
 חילצמ וניאש רחבמ ,םהב
 קחשמה תמר לע רפכל
 דיחיה בוטה רבדה .הכומנה

 - דנואסה אוה /אוא-ב

 םג הקיסומה .ןומה ףיסומ דודיע תואירקב

 תיפוסה האצותה ללכבו ,טרסהמ החוקל איה

 לש הליחב ידכ דע תינועבצ הגיגח איה

 דאמ הבוט הטילשה תוכיא .לילצו הקיפרג

 תוביטקפסרפ יתשב םיבלש הרשעו

 םירלפמס עקרבשכ תונייוצמ קור תועוצר
 ,הזמ ץוח לבא .אלפנ ,םיעונפוא יעונמ לוש
 םא דחוימ רבד םוש הזה קחשמב ןיא ,ירעצל
 .ללכב

 ש/אזא אגסוחפ :קחשמה

 ןשייטסיילפ :רישכמה
 ןמשיפ יבא :קחיש

 70% - הקיפרג
 95% - לילצ
 65% - קחשמ תמר

 70% < םייח ךרוא

 70% - ללוכ ןויצ

 ייפ בר יור ויו

 בהזה ןוינק 08

 םימילשמ (הרוחאמ הצירו המרופטלפ)

 טושפ םיסובה .הזילעו הדורו הנומתל

 ןאכ שי ללכבו ,(הרדיהה דוחיב) םיאלפנ

 .יפיכו לילק קחשמ

 15(י1.06 :קחשמה

 ןשייטסיילפ :רישכמה
 ןמשיפ יבא :קחיש

 95% - הקיפרג

 95 - לילצ
 85% - קחשמ תמר
 80% - םייח ךרוא

 80% - ללוכ ןויצ
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 וימאותו .יס יפ

 ,38612%א דבעמ הריכמל

 .ח"ש 350-ב ,הגמ 8 ןורכז

 .לט ,בגוי םעונ

7-. 

 ללוכ אד בשחמ הריכמל

 ריחמב םיקחשמ ןומה

 קר תונקל רשפא .האיצמ

 תונויליג םגו םיקחשמ
 .םיבשחמ ינותיע לש םינשי

 .לט ,גרבנזייא קירא

7-. 

 בשחמ יקלח הריכמל

 :אמגודל .לוזב םיבשחמו

 ידימ זראמב 120 םויטנפ

 ןנוכ ,הגי'ג 17 קסיד ללוכ

 ,16 תוריהמ םירוטילקת

 הגמ 16 ,הגמ 2 ךסמ סיטרכ

 לוק סיטרכ ,ימינפ ןורגיז

 ורפ 16 רטסאלב דנואס

 קר .תונכותו םיקחשמ אלמו

 ,ץרווש סכלא .ח"ש 0

 .03-9672713 .לט

 ינדי ינועבצ קרוס הריכמל

 50313 6.01[סזו 0

 16.7-ב ךמות 95 תונולחל

 לש היצלוזרבו םיעבצ ןילימ

 םע 1600 כז /400א 00

 >1010126]שגא6 תונכותה

 .העדוה ריאשהל אנ .06%רו

 .לט ,ןמדלפ ינד

22 

 תונמדזהב םויטנפ ילעבל *

 סקורטאמ ךסמ סיטרכ

 טייבהגמ 2 םע םוינלימ

 .לט ,רשיפ תימע .ןורכיז

3 . 

 90 סויטנפ דבכמ הריכמל

 סות .לטניא לש ירוקמ

 .04-8345306 ,דלפנזור

 וימאותו ודנטנינ

 שדח 64-ודנטנינ הריכמל

 ינש םע תירוקמה הזיראב

 א"פיפו 64 ויראמ :םיקחשמ
 םאתמו םיטלש ינש םע ,4

 לבוי .ילאסרבינוא תוטלק
 .06-6793062 ,רוש
 שדחכ 64-ודנטנינ הריכמל
 :םיקחשמ 3 סע
 טראק ויראמ ,טקופ-ראטס

.* 

 1500-ב לכה .זרוו-ראטסו

 .לט ,קיפא דוהא .ח"ש

4. 
 4 ודנטנינ הריכמל

 לכל םיאתמ) ילסרבינוא
 + (םיקחשמה יגוס
 האיצמ ריחמב םיקחשמ

 שדח בצמב 64 ודנטנינל

 .לט ,קחצי ןנור .דואמ
.- 7 

 יוב םייג רישכמ הריכמל
 םירזיבעה םע הזיראב
 7 + !שדח בצמב םיוולנה

 + תושדח קחשמ תוטלק
 ןכ ומכ .הכוז םדוקה .יאנש

 םישדח םיקחשמ הריכמל

 .לט ,קנרפ ףסא !!!האיצמ

3. 

 2 ,2 ביירדהגמ הריכמל

 :םיקחשמ 4 ,םיטלש

 900א16 3 ,סירטט

 1 .דזאו גדת אוסאדג]

 אסא גד ל

 .לט ,ונוב םענ ן 2+4

 ו

 ןשייטסיילפ
 ןשייטסיילפ הריכמל +

 6 ללוכ ילאסרבינוא
 900111. םהיניב םיקחשמ

 זאק 6ך-ו

 ינש ללוכ .ת ד

 םיקחשמל הסינכ ןיא

 !בונג שוכרלו םיקתעומ

 ריחמב ביירדהגמל הגס לש
 ,ילאומש קילאומש !האיצמ
4. 

 טלש םע ןוסאגמ הריכמל *
 הטסק ,חדקא ,דחא יטוחלא
 הטסק ףטיקחשמ 0 לש
 7 דועו םיקחשמ 4 לש
 ריחמב תופסונ תוטסק
 .לט ,חנ'ג יק'ג .קיחצמ
5--.. 

 הגס
 םע 2 ביירדהגמ הריכמל
 לגנו'גה רפס םיקחשמה
 דוסו ח"ש 300 יוושב
 250 יוושב דובאה םירפסזה
 ריחמב םיטלש 2 םע ,ח"ש

 סיטרכו וברוט יטלש

 .ח"יש 1300 קר .ןורכיז
 .לַט ,יקסנשומ סירוב
2-.-. 

 ןשייטסיילפ ףילחהל ןינועמ *
 רישכמל הרומתב יאקירמא
 א"פיפ םג הריכמל .יאפוריא
 ןכ-ומכ .ןשייטסיילפל 7
 4 ,ודנטנינ-רפוס הריכמל
 לכו םיקחשמ 2 ,תוידי
 ,קבורפ רפוע .שורדה דויצה
 .09-8345090 .לט

 וימאותו .יס.יפ

 קחשמה הפלחה וא הריכמל >
 קסידו ךוחוס ("סחותוגמ6

 יקחשמ לכ תא וילע שיש
 .לט ,קירא .1.ג א אצ -ה
4. 

 :םירוטלומיסה הריכמל +
 ט/זא6 ,"ץחמה חוכ"
 6סאואו אא כפפ זו
 3 םע רוטילקתו

 םע םיקחשמה םירוטלומיס

 .לט ,גיידטב דהוא .תוארוה
5-. 

 זחשסז םיקחשמה הריכמל +
 תאו ג או!וחפ תוססמ

 250 420806 קחשמה

 .ח"ש 49 דחא לכ פת
 קחשמה םג הריכמל ןכ ומכ
 ןואל .ח"ש 79-ב .שוטשוט
 .לט ,ןייטשניא
0.. 
 הזיראב םיקחשמ 5 הריכמל
 :קסיד יבג לע תירוקמה
 ,ח"ש 110-ב הכותבש היחה"
 ריע ,ח"ש 150-ב ןאג-פוט
 רפוס ,ח"ש 100-ב םימה
 ןוריא ,ח"ש 120-ב לגרמ
 ביבא .ח"ש 100-ב טלוסא

 .06-.6361822לט ,גרומ
 אופא :םיקחשמה הריכמל
 .=גסמ דס 8146אר
 .תירוקמה הזיראב פםהינש
 .לט ,בהל רימא
5-. 

 א84ג רוטילקת יקחשמ *

 .ח"ש 100-ב 11/5 95 - 7
 70-ב 51180 96 קחשמה

 .ח"ש 90-ב 4=1 97 ,ח"ש

 .לט ,ןושש בדנ
94. 

 .בשחמ יקחשמ 7 הריכמל *
 :םיריבס םיריחמב םיירוקמ
 הטאזפא ,אוכא
 - - הוסאו6וס5 ,אשאדפס

 < סססאטשץ דוד גאו6

 . ,סתזאות גד
 , שפא .סאזסא ם
 = .דרפנב קחשמ לכ שוכרל

 | 8 < לט ,למייב רפוע
4 -. . 

 - /  'םיקחשמה הריכמל *

% 

% 



 ןח .אשוכ א[ ץסש
9 | 

 4 לט

 - \ו1ג₪ :םיקחשמה הרו ויכמל

 וווה 0ק דה ה 9

 150-ב דחא-לכ ו

 .לט ,ןולייא רינ דבלב = '

 .09- יא

 קחשמ תא רוכמל ןינועמ

 | ()? (1!א רוטלומיסה |

 .דבלב ח"ש 9פ-ב ירוקמה

 םיקסיד 2 לוכ קחשמה

 לש .הכרדה תרבוחו

 .03-556510 .לט ,גרבסיי
 א216(1 :םיקחשמה הריכמל .

 םונאטפסא ,8 א(ץק

 1.ודדז.ם ₪10 א קפל

 א-60או .ג סו תאדדופק |
 ה אאו 40000א 1

 ה זצכםאוסאוז או

 ,א מכ 08 5??ם כ

 צב 0%

 דועו זאד אד זז %

 ירוא .םירחא םסיבו

 .לט ,ןייטשרלה

5. 

 :םיאבה םיקחשמב ןיינועמ '
 .אוטאד 41. אסאוהגז +

 .[-1- ג 98 ,וא גה 59

 .לט ,גרבנירג בדנ

34--. 

 וימאותו ודנטנינ
 םיקחשמ ףילחהל ןיינועמ =

 ,ןורש דעלג .64 ודנטנינל
 02-6417540. .לט

 6 ₪ 0 64 הריכמל '
 םיקחשמ הברה דועו
 :ומכ ,64 ודנטנינל םילועמ
 או גאוס אז +
 סססאו 64, או
 א סאו מגד דאו 6
 .לט ,השמ .דוש'

.0+- 9 : 

 םיקחשמ 4 הריכמל
 טבמוק לטרומ :4 ודנטנינל
 א"פיפ ,ח"ש 350-ב יגול'ל
 וניד קרוט ,ח"ש 02 4
 400-ב יקוהו ח"ש 1502

 הזיראב םיקחשמה לכ
 .לט ,גרומ ביבא .ת'דז
0-2 
 י פל

 -ודנטנינל םיקחשמ הר'?
 ידמימ-תלת יקוה
 .יגולירט טאבמוק לט"

 ח"ש 350-ב קחשמ לכ
 ,גרומ ביבא .499 םוקמב
 .06-6362668 .לט
 ןווגמ תונמדזהב הריכמל
 ןוסגמ תוטלק לש בחר
 -ןב ףסא .םיחונ םיריחמב
 .03-9218024 .לט ,והילא
 יקחשמ ףוחד שפחמ
 תא רקיעבו ןוסגמל לגרודכ
 ירוא .97 א"פיפו 95 א"פיפ

 .06-6396040 .לט ,בקעי"ןב

 ןשייטסיילפ
 :םיאבה םיקחשמה הריכמל
 ,םשאחאזאס 00

 5001. ,אסאכ אופה 3
 דחת ,צ תתן 5

 6דצ ספ דפ

 לכ .דועו ( אא

 :םגו .ח"ש 100-ב קחשמ

 ריחמב קחשמו תושווד הגה

 .לט ,קינשופש ירג .ךומנ
0 . 
 52465 קחשמה הריכמל
 .דבלב ח"ש 200-ב וא

 .לט ,ןולייא רינ
1. 
 ןשייטסיילפל הריכמל
 180117 :םיקחשמה
 1 .זאא דא [1.ס(0 ,7
 דדו 5 אתא
 65 דס אסא

 םלוכ אפ
 םינוקל לזומ ריחמ .םיירוקמ
 ,דמלמ ילא .םתעברא תא
 .04-8322946 .לט

 הגט
 לש קנע רחבמ הריכמל
 ריחמב ביירדהגמל תוטלק
 .דואמ שדח בצמבו האיצמ
 .לט ,קחצי ןנור !לוסיח
7-.-. 
 4854 :ןרוטאסל הריכמל
 אנד ,ח"ש 250-ב 51
 ח"ש 200-ב 5
 םג םיאתמה יעוצקמ הבורו
 ןשייטסיילפל םגו ןרוטאסל
 .לט ,הדש ןרע .ח"ש 200-ב
6. 

 80 קחשמב עוקת
 תא םירבוע ךיא .0
 ןתא הרומתב ?חבטמה
 וע \ ₪68 ג ד 11-ל םימסק
 םע 3 טבמוק לטרומו ןמייר
 .לט ,לאכימ .םינקחשה לכ
1.. 
 קחשמ לכל םיאלמ תונורתפ

 קר וחליש !רישכמ לכלו

 - קחשמה םש תאו ח"ש 10.-
 ךות םכילא עיגי חוציפהו
 .עובש
 3035 ד"ת ,יקימ
 81520 הנבי
 םיקוקז ?טסווקב תעקתנ
 ח"ש 20 קר וחליש ?םידוקל
 תילגנאב קחשמה םש םע
 ןורתפהו םיעוקת םתא וב
 עיגי (קחשמ לכל) אלמה
 !ראודב םכילא
 יקסנידרוג יסוי
 153 ןימינב תלחנ
 66066 ביבא-לת

 גנל'צ רזייל תכרע הריכמל
 27ו תודופא 2 ללוכ ,גוזל
 .לט ,סייו ןלוג .םיחדקא
1 --. 

 ללוכ 58

 תונומת ,תושדח תונכות
 07-6103041 .לט .םיקחשמו

 םירחוס ,תויונח לש תויקסיע תועדומ = =

 !דבלב םולשתב ולבקתי םינאוביו = =



 ןרוטאסל עיגמ ,לזרבה שיא ,ןמהגמ

 סמ םוקפק ,דימת ומכו .(קחשמה

 = | טאל הנתשמ ןמהגמ ,ןכלו וזה הדבועה

 ..םיקחשמה תורדסל ךייש ןמהגמ םה םייונישה רקיע .םיחוטב םידעצבו
1 

 רבודמ רשאכ .תויסאלקה

 ,םצעב .קשנ-ילכו םיסוב ,םישדח םיבלשב ₪ ךורע תורהממ אל תוינרציה ,תובושח

 דועל םיכוז םיחילצמ .יס.יפ יקחשמש ,ובשחת < .ךשמהה יקחשמב םיינוציק םייונוש

 .דועו תומישמ יזראמל ,(200₪ לשמל) םיבלש

 םיתיעל ,ןכלו השק רתוי הז היזיולטה יקחשמב

 הרדיסב ףסונ קחשמ אצוי רשאכ ,תובורק

 .םדוקה קחשמל תובחרהב רבודמ ,יהשלכ תא םיעדוי םוקפקב .דבלב תויונחה

 וא ןמהגמ תא קחשל םילוכי םתא הזה קחשמב 3 ל

 א
 ,שפוח ימחול םהינש .וריז בוטה ודידי דא ==

 הרוי ןמהגמש ,םימחולה ינש ןיב לדבהה רשאכ

 -ילכב דייוצמ וריז וליאו ולש םיידיה ךותמ

 םהמ דחא לכל .רוא חדקא ומכ הארנש ,קשנ

 םחולב םתרחבש ירחא .הנוש הלילע-וק שי

 תא רומגל ךירצ .ינשה לא רובעל ןתינ אל דחא

 רבודמ ,סלכ'תב .םחול ףילחהל זאו המישמה

 .דחא זראמ ךותב םיקחשמ ינשב

 דצמ .לקלקל לולע ינוציק יוניט יכ ?המל

 תופסותו םישודיח ויהי אל םא ,יביש

 יפדמ לע ראשי קחשמה ,הפוקתה חורב

 ו = | שילשה םעפב

 ונלוכש ןשקאה תא תקפ

. 

 הר ₪ רועי ויל"
 י 2 1 / 4 / 5 + ו -

 - - שק" . -

 .ול םיפצמ
 וש וש

 /- ַי

4 % 4 

 -לכ ףוסבש ,םילודג םיבלש הנומש שי קחשמל
 -קלחל .ירוקמו קזח ,לודג סוב םכל ןיתממ דחא
 .6ץטז אונןּגסאטז ומכ םירזומ תומש שי םהמ

 = ,םשה דבלמ ,השעמל .5וסז טאסטזסט] וא

 = ,ףושע ,יכות ומכ תורכומ תויח ןאכ ולגת

 קוידב אל איה) הירטפ וליפאו הירא ,ןוקרד

 א + דחוימב יתבהא תישיא ( ..היח

 לש ןונגסב תוכמו םיפורגאב םחלנש כזה 800

 לש יסאלק קחשמ םג ,עודיכ) בוחרה םחול

 - .(םוקפק

 וונ ןמהגמ :תמכסמהו הנותחתה הרושב

  .בושו בוש וב קחשל ףיכש ,לזרב שיא

 = הרפובעפ + נ 11 /



| 

 חלור א וחו הדבהווו
 1/2 ו ו21ו|ן]וו

 םביצקתש הלא רובע הבושח רתו

 . 2 םאה <. שדח חדקא תונקל אל וא יאדכ חשב

 !םיקחשמ ינשל קר םייתעב חו
 קחשמה םג אוהש ,ינשה תויריה 2.

 ,(נת ₪16( אוה צגתו60 תיבמ תאצל וודה

 .ץסות( ₪גתא םשב םג תירבה-תוצראב עת

 תומד ,12גה תא קחשל ןקחשה לע לחלחי

 יראפס תועסמל תאצל תבהואש תעש
 ש ; 6

 בהוא [כ8מ .הרטמל המודש רבד לכב חווא

 לבא ,םודאב עובצש המ לכב תוריל דחו

 אוה ,תולוחכ תורטמב הריי אוה תועטנ ם

 הפצנ 128מ .חוכ דבאיו רקויב ךכ לע סלט

 .ז[כסמ ורבח םע ולש דייצה תועסממ הנה

 ,תולוחכ תורטמב תוריל אקווד בהוא |

 ור רוווה ר איה ,תאז תמועל תומודא תורטו
 -- ו

- 

 ף'רור וורחומ רוחו
 ְע .(ו ו שו

 ףוור < ו = 4 % -ש תוארל ןתינ (אלפנה) החיתפ

4 2 /, 

 ומכ .יניצר קחשמ תויהלמ קוחר (נונה ₪!
 תמגוד ףיכה םשל קר ורצונש םירחא םיקחש

 (6טת .[ג2716 [-1216ז וא [?ווקלן6 0 . ן
 וורוומו ןניא טיי"
 וא תממהמ הקיפרג לע - הויוכ'

 לע אוה ןאכ שגדה - תוהובג לילצ 7" +
 ה

 ו .

 הקחש 0 י

 .תרכממ /;

 לוכי ינא ףיכו תורכמתה לש תובר תולל <
 זצגתנסס הזה םוחתבש החטיבב 5 ו
 .ןיטולחל 7

 ךפוה (גוטת 16( וב םוחתה הי ישע

 קחשמה יונב ורקיעב .דואמ 9%"

 וא דיחי ןקחש רובע ירי ירגתא לש =
 הסכמ ןקחשל תנתינ רגתא לכ 0 1

 אוה וב ןמזה ,עוגפל ךירצ אוה וב 7

 תדמועה תשומחתה תומכו תאז תי"
 תורטמה ןאכ םג הנוכמה קחשמב 15+ 9 |

 ורכיז) םיינועבצ םיזוורב תולל'ל?' 7
 0-4 תא !כ0מ-ו םימודאה תא בהוא

 מז
 -- ו

 ה ,
 0 + ן- / 0 ש

 יתומה |

 - סח ) ₪ ₪ ₪ מ ₪

 םירודכ ,תובבותסמ תורטמ ,(םילוחכה

 ,םילפונ םילע ,תופפועמ תוחלצ ,םיצפקמ

 הריכזמש תינוכמ וליפאו םינוקרד ,םיקובקב

 ,511601118ם10ז 1[ לש סונובה יכסמבש וז תא

 תועצמאב התוא דימשהל ךירצ ןאכש קר

 .חדקא תוירי

 תידי תועצמאב םג קחשמה תא קחשל ןתינ

 םירגתאה תא רובעל תופצל ןתינ אל ךא ,הליגר

 תרזע אלל השקה וא תינוניבה המרב

 הזה חדקאה לש ברה קוידה .(סת("סמדה

 םישק םירגתא ביצהל קחשמה ירצויל רשפיא

 .תואטחהל ידמ םיינחלס תויהל ילבמ דואמ

 רובעל בושו בוש תוסנל וצריתש איה האצותה

 תולוכ* תא םידדחמ םתאש ךות ,םירגתאה תא

 .םכלש העילקה

 ומכ הגיל התואב אצמנ אל ילוא (2טמ ]6

 והזש ךכ לע קולחל ןתינ אל ךא ,וחג6 ( 8

 קמוע שפחמש ימל .הנהמו רכממ דואמ קחשמ

 םתא םא לבא ,ןאכ שפחל המ ןיא הלילעו

 ליחתהל רשפאש יפייכ קחשמ םיישפחמ

 ינפל םכל ורתונש תוקדה 5-ב םג ותיא םייסלו

 טלחהב ,(2טמ ]| ,רפסה תיב וא הדובעה

 .הרוחסה תא קפסי

 איה לכ יפב תאשינה הלאשה ,ותג6ס 6:88 םע יי

 ?םירחא תוירי יקחשמ םע עוציב תמר התוא לע רוזחל הלוכי א.

 םאה



 דגנ

 1 61ו-1 = ןכ
 .ונילע םייאמ םיידמימ-תלת סירטט ימאות לש שדח לג

 | ..דחוימב םירכממ םיקחשמב רבודמ ,םתרהזוה

 | !ח+611:060+ 6
 אצת תיאקירמא הסריגה .ןפיב לודג טיהל אוה [תו866!!61ת+ 6

 ו דוע והז ,חוטב דחא רבד שי םייתניב .אבה שדוחה תארקל

 - ..סירטט לש ןונגסב םירכממה תרדיסל סנכהל הסנמה

 תוקנל :טושפ קחשמה לש ןויערה [**

 תוידמימ-תלת תויבוקמ חטשמה תא

 סו 5 כ זר ( [ הלאש לכה ,סירטטב ומכ .םכרבעל תוחיגמה

 יהל , הברהו ןוכנ ןומזית ,הריהמ הבוגת לש

 < דחא תויה רומא היה 56 תא טיסהל וקיפסת םא ,רמולכ .םיסקלפר

 64-ונדטנינל םינושארה םיקחשמה הרוצבו ןוכנה עגרב ,ןוכנה םוקמל היבוקה 1[

 = .לבא בכעתה אוה תוינכט תוביסמ תא :אל םא ?אל םא .םתחלצה זא ,הנוכנה [ יא וב ימ

 םידמוע םתא וילע חטשמהמ ףועל םילולע דואמ לבא המישרמ 4 דואמ

 3 . | !תוכחל הווש הלה | אלמתמ חטשמה רשאכ ,הרוק הז !גרההלו בוט םקמתהל תרשפאמו הרווב [

 - .וילע דומעל םוקמ םכל ראשנ אלו תויבוקב 1[ | .ןמזבו

 |. קחשמ טלחהב אוה 16ו8קתט6 | ובהלתת אלש חינהל ריבס ,תיפרג הקחבמ [

 ..יקחשמה לש ירוקמה ןויערה לע רמושה | דואמו םשוגמ דואמ הארנ אוה .קחשמהמ = [| 75% - לילצ
 ;ל  תולפונש ,תויבוקהמ חטשה תא תוקנל לש הזה ןונגסב בושחה רבדה .ספסוחמ [

 אלא .יונפה םחתמה תא תומסוחו ןמזה = ,ולגת ןאכ .קשממה רקיעב אוה ,םיקחשמ | 0
 " רתונש המ .תויבוקה תא טוונל דואמ לקש [ 0

 ..רכמתהל הז ,םכל 90% - קחשמ גוי

 .חתמו רגתא הברה ,תרדהנ הטילש [

 90% - םייח ךווא
 ןפואב .ורכממ טלחהב קחשמ
 דבל קחשל יתינהנ רתוי ,עיתפמ

 !ישונא רבח לומ רשאמ [

 *: .וחו6!!וק6מו 0 :קתחשמ

 יב יי יב
 יניפ :קחיש

 85% - ללוכ ןויצ
 ידמימ*תלת סירטט םאות דוע =



 ְץ | , . . / 204 () ואב .

 ו ו |
/ 

 "ד ץר \

 ופסו6 0
 | יחתפמל הרק רזומ ר | רבד

 ילחה םה ,םויה םיקחשמה יחת
 0 פטל הטיממ רמלשי לול יבב | | | כל םירשפאמה ,המודכו הרעבח ..." 8 ביבסמ םהיתוחוקלש

 הרבח .היגולונכטה איש ןנמזב ויהש תונכותב ת"-
 תרדס םע הזה ןועגשב הלחה וקמאנ ומכ תדבוכמ

 ור ₪.

 " . רררודוו ןךרויורותההוג ] .
 3% * = ליו) 2" |ן ;0 1 | |ןו'ה ש/ירא"רו וצי

 ש 0 ,ת ש 5% | .4 |34 | לש 4 |! | 8% -= /!. ה יי

- ;| - 

- , / 5 \ % 5 1 

 - ,רזייל ,תוצצפ ומכ םירזיבא

 0 לררוצר

 - א ינ'מ לכ

 ו

 ץ חר"

 ללוכ קחשמ יבצמ רפסמ ללוכ קח
 תא םינווגמ ולא םיבצמ .תוגוז חח.
 שחשו

 .תולפונה תויבוקב קנאה

 ,קיסהל רשפא .תונוש יישוק תומרב םיבלל

 .רהמ ךכ-לכ ורמגת אל הזה קחשמה תא

 .המיהדמ תועבצא תוזירזו תונמוימ הנר

 לש תועש המכ דועל וקקדזת ךכ מש

 .ידמל ינחצר בצקב קח

 םיעגושמה לכל הבוח קחשמ והז ,רועְהְ

 רכממ ,ריהמ .ןונגסב םיקחשמו סירטט ל

 ףסונ דמימ שי זא !ידמימ-תלת סנו
 חזרווטוי
2 =*- 

 ] 6(זו8ק6ז6 :קחשמ

 יי ב |

 רמוע :קחיש |

 90% - הקיפו
 ב

1 
 .דחוימב הקלח |

 92% - לילצ |
 ההובג תוכיאב תרדהנ הקיסול
 ו
 2 ג

 .קחשמה |

 95% - קחשמ תמי |
 דורשל תרשפאמ תנייוצמ הט
 .תוהובגה ישוקה תומינ

 97% - ללוכ 13 |
 סנכויש עגרב !ינלטקו בב

 אצי אוהש חוטב אל י'

 | תואמ שולש ומכ והשמ םכל םייופצ חדוה

 | תשרודו תלכסתמ שממ ההובגה ישוקה ה

 ומכ םיירוטסיה-הרפ םיטיהל הליכהש וגמוסס א[ 56טתב
 ?םהל הרק לזאזעל המ .50806 14001871 ןמ-קאפ

 הרוצב תיחומ ועגפנ םהש וא :הנקסמ
 םייקווישה םיצעויהש וא ידמ הרומח

 בקע) םהיקיסעמב דורמל וטילחה םהלש
 ירחא ,ילוא רכש - םיעורג הדובע יאנת

 תפוקת רבוע ולוכ ימלועה קושה לכה
 םתיא דחי תורבחה תא תחקלו (ןותימ
 ,תרחא וא ךכ .תיסנניפה הילשנה םוהתל
 חילצהל יוכיס הלאה "םירבד"ל ןיא ,יתעדל
 תולוכי לע שפוטמה רותיוהו ,קוש םושב
 רתויב תוינכדעה הקיפרגהו לילצה

 הרזומ המולעת רדגב ראשי ,םויכ תועצומה

 .דאמ

 םיכלוה תמאב םתא ,םכתא לאוש ינא זא

 הקיתנע רוחבלו תונחל סנכיהל

 רשאכ ,םטפט|6 0056 ומכ תיביטימירפ

 התיבה רוזחל תורשפאה תא םכידיב שי

 םחול ומכ תילוקו תיפרג תפומ תריצי םע

 ךיא דועו ??ש/:כ6ססט1 וא 16%%6מ ,בוחרה

 הז :שארל הז תא וסינכתו !!! םילוכי םתא

 זאמ ןשייטסיילפל הרקש בוט יכה רבדה

 .(...טעמכ ,בוט) קושל ותאיצי

 תוגוז ינש ויה ויה :קחשמל "ער-צרצק"-בו

 ורג םה ,יטפו יבוב-ו יטבו יבב :םיבהוא

 דאמ םיבוט םירבח יהו וילשו ןטק רפכב

 .גוז ינב ףילחהל תורשפאה לע דימת ורמשו

 ןץינעמ) תדדובמ הניפ ושפיח םה דחא םוי

 רעיל ועיגהו ועט םה !יובא ךא ,(המ ליבשב

 א עודיה םיפשכמה

 | 2 דימת שי) םיפשכמ

 תא ופטחו (םיכושח תורעיל הסינכ ינפל

 ו לא הרעמל תונבה

 הכ ויה שמה ינש ( . 0 0-0

 .\..ירוקמ) תועוב יפשונ

 ה ל ודביאש םישאונ

 0 , ב ןשפחל וטילחה

 6 .- 2 09 וז .רפכל רוזחל

 .(ןבומכ ,תיטסינבווש 7 9 אל תב

 ו / חצה יהוז) הליבשב

 יז האקתפרהה הלחה ךכו

 רחא שופיחב םישפיטה םינבה

 ...םהיתורבח

 טפמ6 ₪006 :קחשמה

 ןשייטסיילפ :רישכמ

 ןמשיפ יבא :תאמ

 60% - הקיפרג
 וזה הקיפרגה הנש 11 ינפל

 תיביטימירפ הבשחנ

 85% - לילצ
 ד
 שדוחמ

 80% - קחשמ תמר
 ...ךרעב רושע ינפל ומכ ,אלפנ

 80% - םייח ךרוא
 .דחא שודיחו םיירוקמ םיקחשמ

 80% - ללוכ ןויצ
 ךרעב קושל אצי קחשמה) קילדמ

 ו

 ,רטנס-ןאס-הגמל הדות

 03-9617808 בהזה ןוינק



 תילצמש שדח םיטובור קחשמ והז

 מש בכרה תא רפשלו תונבל תלוכיה

 רעפה תא אלמל חילצמ 6 ( 6

 ןיבל ,ידמ טושפ אוהש ,י/וז08] לם ןיב רצונש

 ידמ ךבוסמ תויהל יושעש 1/60/8710 []

 קחשמ והז ,רוציקב .םיבר םינקחש רובע

 .וללגב שגרתהל יאדכש

 "ריכש סילט לש ודיקפת תא אלממ ןקחשה

 חלשנ רשאו קנע טובורב טלוש רשא ברח

 תורטמ תפיקתמ לחה ,תומישמ לש בחר ןווגמל

 םיקיזמ לוסיחב הלכו תורייש לע הנגה וא ביוא

 הלא לכ .םייסאלק דחא-לע-דחא תובדקו

 תוביבס לש ןווגמל לעמ וא ךותב םישחרתמ

 ,םילעקרק-תת םינקתימ ןוגכ תוידמימדתלת

 תואשונ ,תופופצ םירע ,רבדמ בלב םיסיסב

 ללח תונחת וליפאו תופחרמ םיקוסמ

 .תוקחזרמ

 הגרדהב ןמזה לכ םילוע רגתאהו ישוקה תמר

 - השק-רפוס אוהש יפוסה בלשל םיעיגמש דע

 סקלפמוק הלעמב ךלש טובורה תא טוונל ךילע

 לע גלדמ התאש ךות ,יקנע םיקחש דרוג לש

 תושומחש תוידמימ-תלת תויבוק יבג

 ןקלחב םגו ןוילעה ןקלחב םג ,םיעלקמב
 .הלחתהה קר וזו ןותחתה

 ,הלועמה קחשמה תמר תא םילשהל ידכו

 תומישרמ ךלש טובורה לש גורדשה תויורשפא

 תומישמ רפסמ תמלשה רחאל .תוחפ אל

 טירפ םכמצעל ןממל ולכות רבכ החלצהב

 .תוחפ אל תומישרמ ךלש טובורה רובע שדח

 רבכ החלצהב תומישמ רפסמ תמלשה רחאל

 טובורה רובע שדח טירפ םכמצעל ןממל ולכות

 ,השדח שאר תדיחי תויהל הלוכי וז .םכלש

 יקשנ ,םישדח םיילגר וא תועורז ,הזח תדיחי

 הבוג תרבגהל רטסוב ,ראדאר ,בג וא עורז

 ירי בשחמ ,רתוי קזח רוטרנג ,תוציפקה קחרמו

 ...דועו דועו שדח

 תניחבמ לכה תא ןזאל דיפקהל ךירצש ןבומכ

 ,ןכל ,טובורה לש היגרנאה תכירצו לקשמה

 ןוחבל לכות ךסומב טובורה תבכרה רחאל

 לכהש תוארל ידכ דחוימ ןחבמ בלשב ותוא

 תונחה ,אל םא .ךנוצר תועיבשל דקפתמ

 םימשמושמה םיקלחה לכ תא הרזח שוכרת

 .אלמ ריחמב

 ןהב תורוטסקט רחבמ תומייק ךכל ףסונב

 לחה ,םכלש טובורה תא עובצלו תופצל ולכות

 ןואינ לש םינווגל דעו םיקרקרי האווסה יעבצמ

 םע דחי ריהמ ןשקא קחשמ בלשל

 .המחוללו טווינל ךתוא שמש

 ןוויכ תועצמאב רוציל ןתינש ינחרז

 .םיעבצה לגרס לש שדחמ
 יופצו ,תינפי הסריגב אצי רבכ קחשמה

 .רבמבונב קר תיאקירמא הסריגב תאצל

 |י< מממ



| 
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 סוסה 6% 7

 קחשמה עיגה ,רוחיאב תצק ,בל םט אל

 טרס לע "ססובמ" קחשמה .64-ודנטעו / |
 .דנוב סמיי'ג תרדיסמ עונה

 ילש תינושארה תומשרתהל רטשקנ 0%
 5 ו יתיעט קחשמהו אל 620166ת 36 .לודגבו יתיעוט - החו
 הביצהש תומכ אלו תוכיאה ךסב דמעה
 .תוגרד המכב ותוא רבוע ףא אלא ודנו
 ןכסמ יור לייח הזיא "ליחשה"ל לט ו
 ףא 'מ 300 לש קחרממ םיפלצ הבור תועצמאנ
 תומישמה תורטמ רופסניאו ןשייתמ אל סע

 תונוש קחשמ תוביבס 12 ינפ לע תו

 קחשמלש תוחיטבמ ישוק תומר 3 םע גולש
 תאז רמול זעא םאה - לש ומכ םייח ךרוא הו
 .64 ]ירא -

 תלילע רחא הדיפקב בקוע (0166
 תציפק עטקמ לחה ,ססובמ אוה וילע טוסו
 סמיי'ג רשאכ םויסל דעו הדיחפמה י'גנאנז
 תחלצ יבג לע םימחלנ ןיילברט קלאו זונ
 .תיקנע ןי'וזל

 לש תוצובקב םירוי םכמצע ואצמת ןינל
 םיצלחנ ,הלבח ינעטמ םינימטמ ,טל"
 םיעצבמו תצצופתמ איהש ינפל עגר תננל
 .007 ןונגסב םינורמת ואל

 "ו
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 חסונב טבמ תדוקנמ להנתמ קחשמה לכ
 ץוחל ₪ רותפכ תא םיקיזחמשכ םלוא ,[כ00מב
 םיפלצה הבור םע .ךסמב םוקמ לכל ןווכל ןתינ
 .רתוי קיודמ יריל םוז עצבל ןתינ ףא
 לפרעה תויעבמ קלח רתופ םיפלצה הבור
 לרטנלו םירמושב בורקמ תופצל רשפאמו
 םיעדומ וליפא םהש ינפל בר ןמז םתוא
 .ךתוחכונל
 רשאכ .בוט שממ תוארנ קחשמב תויומדה
 ןקחשל המוד שממ אוה ,סירובב םילקתנ
 אלש הדיחיה תומדה .טרסב ותוא קחשמש
 ,הילטנ איה םינוגילופה םלועל בוט תרבעומ
 .לידמ תעבורמ תצק תיארנש
 ילעבש םיקחשמה גוס אוה 610166ת 6
 ויראמ תא ומייסש זאמ ול םיכחמ 64-ודנטנינ
 ליכמו םיממהמ םילילצו הקיפרג ליכמ אוה .4
 םורגל חילצמש קחשמה ןונגסב םייוסמ קמוע
 .לשוקה תומר תשולש לכב ותוא םייסל ךל
 קחשמב ושמתשי 64-ודנטנינ יקחשמ דוע םא
 (;זטופומ'5)1/-ל דוגינב ,יוקיחל לדומכ הזה

 ףוס ףוס ילואש ירה ,6!11ז 188116( (2010-ו

 לש ודמעמ תא רערעל יוכיס תכרעמל היהי
 .תיטננימודה קחשמה תכרעמכ ןשייטסיילפה



 - ףיכה תא ךל סורהל תאנוש ינא*

 המ תעדוי רבכ ינאש תבשוח ינא לבא

 הרביח איה .ילאקס הרמא *",הבושתה

 הבשח איה .החומב דחי תוסיפ הברה

 .המולעתה תא הרתפש

 תמאב תא* .רדלאמ לאש *?תמאב*

 "?תעדוי

 - אוהה לדוגמה רטושה הז"

 ".סליימ חקפמה

 תא" .רדלאמ רמא *הפי ןויסינ"

 .הימדקאל בוט סש האיצומ טלחהב

 *.אל ,לבא

 .ילאקס הרמא "?אל"

 רמא *,הבורק תא לבא - אל*

 .רדלאמ

 .ילאקס הלאש ??הבורק*

 זירכה *.סליימ יליב - ולש ןבה הש

 .רדלאמ

 תוארל הלכי טלחהב ילאקס

 לעב .דמחנ רוחב תויהל יושע רדלאמש

 .בל סע .רשכומ .תובוט תונווכ

 לכ גרבומ היה אל ולש שארה לבא

 .שארב הדנו וילא הכייח איה .בוט ךכ

 התא" .הרמא *?סליימ יליב*

 עבראב חמצ היהש דליל ןווכתמ

 ןאכל עיגה אוה ?תונורחאה סינשה

 ?ודבל הלאה סירבקה תא רפחו

 .ןהנה רדלאמ

 תא ןיבמ שממ ינאש חוטב אל ינא*

 לכ תא" ,ילאקסל רדלאמ רמא "הז

 לש ליפורפל םיאתמ הז לבא .םיטרפה
 ,יל ינימאת .םירזייח ידי לע הפיטח

 לע יתרבע .רבדמ ינא המ לע עדוי ינא

 "..ו ,בשחמב הלאכ סירקמ תואמ

 הרמא *?ליפורפל םיאתמ הז"

 ףוריטה לע הבשח איה .ילאקס
 .סינורחאה סימיה ינש לש טלחומה
 ?תויהל ךירצ הז ליפורפ הזיא

 לש הנועש" ,רדלאמ רמא ",יעמש"

 ירחא תוקד שולש רצענ לדרא יגפ

 וז .הז תא תיאר תא .עשת העשה

 שולש ונדביא ונחנא הב העשה קוידב

 יקית
 ד"וכ קרפ

 הזרת ,ןמז ותואב ,םייתניב .שיבכה לע תוקד

 תא האצמו התיבמ יהשלכ ךרדב האצי ןמינ

 ינא .רעיב הייח לע תטלמנ איהשכ המצע

 .הלאה תוקדה שולשב הרק והשמש בשוח

 ".רצענ ,ותוא םיריכמ ונחנאש יפכ ,ןמזהשכ

 .ילאקס הרמא "חטב ,רדלאמ ,חטב

 תותשל לכות .ןולמל וישכע רוזחנ אלש המל"

 בוט רתוי שיגרת .בוט ןשית .םסח בלח סוכ

 *.רקובב

 .הבג רקז רדלאמ

 .לאש *?יל הנימאמ אל תא"

 ץובב ןאכ תדמוע ינא ,רדלאמ ןכוסה*

 ינשב הטיבמ ינא" .ילאקס הרמא *,םשגבו

 תיבב תאצמנ ינא .םיקיר הרובק תונורא

 יניאש והשימ וא והשמ ונאצמ וב תורבק

 הרענ וזיא ,םייתניב .ריבסהל הלוכי

 יכ תומל תכלוה איהש יל הרמא תפרוטמ

 הנימאמ ינא .חוטב .'םינמיסה" תא הל שי

 .קדוצ התאש רמוא אל הז לבא .רדלאמ ,ךל

 .םיספהמ תדרל הליחתמ ינא סגש רמוא הז

 .רבד לכל וא דחא לכל ןימאא ינא ,הז בלשב

 לא ללייל ליחתנ ונינש סא עתפוא אל ינא

 *.טעמ דוע חריה

 רמא *.יבישקתו ,ילאקס ,יעגריה"

 .רדלאמ

 הכירצ ינא" .ילאקס הרמא "?עגריהל*

 *'עגריהל ליבשב םיקזח שממ םירודכ המכ

 .תעגרנ איהש התליג ,אלפה הברמל ךא

 .רדלאמ לש ולוקב והשמ הז היה ילוא

 המ .ולש טלחומה עונכשה .תמאל ותקושת

 .הבישקהו הקתתשה איה ,היה אל הזש

 חוכ הזיא ןאכ לעופש בשוח ינא"

 וב ונשח* .רדלאמ הל רמא ,רלפלבב

 לע ותוא וניווח .ונתחנש ינפל ,סוטמב

 ונלש סינועשה .הנושמ חוכ לעפ סש .שיבכה
 ליחתה ילש ןפצמה .םירזומ םסירבד ושע

 - רבד הזכ הז ,רמוא ינאש המ .ללותשהל

 תא תוועל לגוסמ הזה חוכהש בשוח ינא

 רופחלו אובל לכוי סליימ יליבש ךכ .ןמזה

 .גורהל .ףורשל .ץורפל .הלאה םירבקה תא
 אל אוהש דוע לכ תוארל לוכי וניא שיאשכ

 ל*פאב
 ןיטרמ סל :תאמ - "סופוא" תאצוה תובידאב - היזיולטה תרדיס לע ססובמ רפסה

 ".ולש הטימב

 בישקהל קיספהל המצעל הרמא ילאקס

 ,םימב תאצמנ איה וליאכ השח איה ךא .ול

 חוכ תא השח איה .םיקמעמ סרזב תקבאנ

 תאו חוכה תא - ותבישח לש הכישמה

 ,הנוחטב תא הדביא איה .תויתילכתה

 .םיה יקמעמל הכשמנ

 תא ביחרהל לוכי אוה - הזה חוכה*

 .המצע תא העמש *?ןמזה

 סרגש המ הזו" .רדלאמ הנע *.ןכ*

 .הלאה םידליה לש םבג לע םינמיסל

 םהב וכרעו ופטחנ םסינמיסה סע סידליה

 .ווה רעיה תחרקל סתוא םיחקול .םייוסינ

 ,םפוגל רדחומ תוהזל ונחלצה אלש רמוחה

 ".תיטנג היצטומל סרוגו

 הזרת ירחא הלילה ףדר הזה 'חוכה' זא"

 ??רעיב
 .סליימ יליב היה הז" .רדלאמ רמא ",אל"

 .אנ.דב לתשוהש ףחדמ האצותכ לעופ אוה

 .ולש םינגב המוד ףחד שח יטוד ינד .ולש

 עדוי אוה .אלכב ראשיהל הצור אוה ןכל

 ירוחאמ היהי דוע לכ םהל תייצל לכוי אלש

 : *.םיגרוס

 .ינויגה היה הא .ןבומכ .הנהנה ילאקס

 ירמגל יופש היה רדלאמ .ןיטולחל ינויגה

 היופש התיה איהו .הז תא הל רמאשכ

 . רב הציאהו הנהנהו ול הבישקהשכ ירמגל
 .  היהש הא אוה ,םלועה ראש .רבדל ךישמהל

 == .קוחצב תצרופ ,עתפל הלפקתה איה
 = אוה םג קוחצל לחהו הב טיבה רדלאמ

 = .יסשגבו ךשוחב תורבקה תיבב ודמע סה
 | .קוחצמ םילגלגתמ

 הרמא *,םיפרוטמ ונחנא ,עדוי התא"

 .ףוסבל ילאקס

 .רדלאמ קנאנ *,ןבומכ*
 .ףוסבל עגרנ אוה
 *.ךל .ילאקסל רמא *,יאוב*

 ,ילאקס הלאש "?םיכלוה ונחנא ןאל"

 : | .ןידע תקקחצמ
 < = התנע ?םיכייש ונחנא וילא םוקמל"

 . "ליב תא תוארל .םיעגושמה תיבל" .רדלאמ
 3 *.סליימ
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 ה וה ב ₪ יב. ור א ..רשבהבנ

 | ולשמ ינוידב עדמ יטרס תרדיסב בככמ רשא ,(28116:8 ףפועמה בצה תא םיריכמ אל םתא םא םג

 00-ש הדבועה תא הנשי אל ןיידע הז ,ןפיב

 מ הארנה לככ

 אוה ,ןפי \/וזפומ לש שדחה תויריה קחשמ ,(2ג16זג 0
 םויה דע ןשייטסיילפה רובע רצונש רתויב בוטה ידמימ תלתה תויריה קחש

 תשחרתמ קחשמה תלילע

 (28ז8018 *טרס ינש רחאל

 םוקיה ןגמ 0230013 ,םינורחאה

 ,םירזה תונויגל דגנ 6231673 ן

 יטרסל םינוכדע םהש

 חסונב ,60-ה תונשמ תוצלפמה

 .הליזדוג

 םימייאמ םישלופ לש תואבצ

 ןגמ (2ג33647-1 ץראה-רודכ לע

 הזכ רבדל ןתי אל ,תושונאה

 קלח אלממ ןקחשה .תורקל
 ימואל-ןיב המישמ חוכמ

 ,0227678-ל רוזעל ודיקפתש

 תמדקתמ תיללח סיטהל וילע

 0231678 לש ודיצל סוטתש
 .םישלופה תואבצב םחליתו
 תרבעומ וזה היצמרופניאה לכ

 ואידיו יעטק תועצמאב ןקחשל

 בקע עשעשל םיחילצמה
 .םינקחשה לש םזגומה קחשמה

 םייונב וללה רושיקה יעטק

 \/ותחפ 6:סנתואת06ז חסונב

 רושיק יעטק וחתפי ךסמה
 תוארל ןתינ םהב םיפסונ
 תא תוגיצמה תונוש תויומד
 ףפועמה +נּגוהטזג תא וא ןמצע

 .ריוואב ול
 הברה לאוש ומצע קחשמה
 גמלטז [כזגאססה לש ןונגסהמ

 לולסמ רשאכ ,ןרוטאסב
 ןיידע ךא ,שארמ עובק הסיטה
 ןתונה רבד ,דצל דצמ תלבגומ הרוצב עונל ןתינ
 >גח26ז-ב ומכ .העונת שפוח לש הילשא
 תדוקנ תא בבוסל ןתינ ,ןאכ םג ,וכזגא00מ
 תורטמ רבעל ןווכל ידכ ,תולעמ 360-ב טבמה
 לע תורצק תוציחל .םינוש םינוויכמ תואבש
 ךא ,תוריל תיללחה יחתותל ומרגי יריה רותפכ
 ץוחל יריה רותפכ תא קיזחהל םג ןתינ
 תורטמ לע לענהל ידכ תנווכב שמתשהלו
 (0גז0674-ל םורגי רותפכה רורחש .תונוש
 תורטמה דגנכ ולש קשנה תוכרעמב שמתשהל
 רותפכ תא קיזחהל ןתינ ךכל ףסונב .ונמוסש
 .תדחוימה הפקתהה תא ןועטל ידכ ץוחל 0-ה

 תא רגשי רותפכה רורחש
 ּ אוהש ךות ,םינפל (28תוסז3
 דמועה לכ תא קסרמו ררחתסמ
 ינשל קחשמב הטילשה .וכרדב
 -  רשאכ ,תצקמב הנוש םינקחש
 סיטהל הכוז ןושארה ןקחשה
 2-ב שמתשהלו תיללחה תא
 ןקחשה וליאו ולשמ תופקתה
 | / יתשב טולשל לוכי ינשה
 - לש תודחוימה תופקתהה
 = קומע םיסנכנש רחאל .(2תוז8
 ךרוצ שי תוברקה ךות לא
 קחשמב םג ,תוננוגתה ןומהב
 -  קחשמב םגו דיחי ןקחשל

 - לרימ קומחל ךילע - םיינשל
 < םיליטב עוגפל וא ביואה
 4 יידע הז ךא ,ךדגנכ םירגושמה
 לש יפקתהה ףיכב םגופ אל
 .קחשמה
 ץב ןוויגה אוה דמחנ רבד דוע
 דוגינב .קחשמה יבלש
 .הז ןונגסב םירחא םיקחשמל
 < לש 5% 19186( אמגודל ומכ)
 . ןכו ןקחשה לש ודיקפת (הגס
 < בלש ןיב םינתשמ םיביואה
 - /  ואצמת לשמל ךכ .בלשל
 - "שילשה בלשב םכמצע
 = לונפוא לע םיבכור יעיברהו
 < = חקלנ וליאכ הארנש ,ףחרמ
 < - םיענ ,"יד'גה לש ובוש"מ
 = ךותב המוצע תוריהמב המידק
 = דגנ םימחלנו ,םיפופצ םילגנו'ג

 - -  הז ואצי וליאכ םיארנש ,םיכלהמ םיטובור
 -...ממממה ."תינש הכמ הירפמיאה"מ התע
 < אוה (694064"*ש ונעטי יאדו םיברש תורמל

 ₪ " קחשמה 26 שכזגאססמ לש יוקיח השעמל
 = בור .יוקיח םתס רשאמ שרויכ רתוי לבקתמ
 . רתש בוט תויהל חילצמ טושפ קחשמה ןמזה
 ף " .קגח6ז [כזגקססח יקחשמ ינש רשאמ
 = דוא הארי 60618 2000 םא רורב אל ןיידע
 . הסריגב קר אצי קחשמה םייתניב) ב"הראב
 טסקטק טה .הינק הווש קחשמה ךכ םג ךא ,(תינפי
 1 .יעטק וליפאו תילגנאב אוה ולוכ קחשמב
 = .ינפ םוגרת םע תילגנא ירבוד םה רושיקה



 לכ .םתמזגה ?י'צוגאמאט הו,
 הילחמה ושדחה ןועגשה םג והז .תילָאְו -- 0.
 ...תושדחה ,ןלהלו .םידיינה סירס

 ו רפוע :הא "ולא רפוו =

 לש לדוגב ,דיינ בשחמ קחשמ אוה י'צווה
 םייח לעב לדגל ,קחשמה תרטמ הנס

 הטושפ הנכות לע ססובמ קחשמה -
 ןועש לכה ךסב אוה הנכותה לש עונמה יד
 שרודש ,ונלש יגולויבה ןועשה ומכ .ְ
 ,המודכו חצ ריוא ,הניש ,לכוא תועש רפסמ ל
 םיישונא היחמ יאנת ,שרוד הנכותה לש וו
 רתוי תירבעב .ולש תילאוטריוה היה וו
 תשגל ונילע תועש המכ לכ הו
 .םינוכנה םירותפכה לע ץוחללו י'צוגאמאש
 םעפ ,"םתס קנפל" םעפ ,"ליכאהל' סא

 "ביכשהל" םעפ ,םיתוריושל רוציה תא 'תחקל
 .האלה ןכו ןושיל ות
 לולע ולש י'צוגאמאטב בוט לפטמ אלטיז
 וחכשת םא ,לשמל .יניצר קזנל ול סווע
 טושפ אוה םיימוי-םוי ךשמב ותוא ליכאזו
 יתומ

 תא םיאיצומ ,דואמ טושפ ?םישע הז
 י'צוגאצאטהו בוש התוא םיסינכמ הרש
 םאש ,רוכזל בושח לבא ,דמחנ הז .היחתל ש
 םתס היה רשפא"יא ,יתימא בלכ החי
 י'צוגאמאטה ,רמולכ .תוללוסה תא ול "לז"
 ,בלבלכ לדגל םכלש תלוכיה תא ןוחבל לט -

 .הנאוגיא וא לותלז

 י'צוגאמא
" 

: 
 וכותב ללוכ יאדנאב לש ירוקמה

 ,םייתניב .תויח לו רחבמ שי .דבלב תחא

306 

 דמחמ תיח יהוזש עד" דחא

 יקחשמ תא םייתניב

 הישעת חורפל הלחה
 !תויונחהמ ןיטולחל לזא אוה ...יכ רוחשה קושב קר ותוא גישהל רשפאו תופעות ןוה הלוע ירוקמ י'צוגאמאט ,ןפיב .ח ש 99-ל 79 ןיב הלוע י'צוגאמאט ,ץראב .םילוז רתוי תצק םימאותה ,תישאר .'צוגאמאט
 תחא תונחב .לוז רתוי תצק 'צוגאמאט םאות
 םינוש םייח-ילעב הנומש ללוכה ,םאות יתיאר
 ,ההז קחשמה לש ןורקיעה ידבלב ח"ש 50-ב
 וכותבש תויחה רפסמבו ריחמב לדבהה

 ימאות לש המלש

 ,םדוקה ןויליגב ארק אלש ימל ,יאדנאב תרבח
 בשחמל י'צוגאמאט חותיפ לע םויכ תדבוע
 ודנטנינו הגס לש היזיולטה יפוסמל וליפאו

 אלא 2 י'צוגאצאטב רבודמ אלש ,תמאה
 קחשמה .הראקאט תרבח לש הרחתמ קחשמב

 ינש רבחל רשפאמ אוהו 10/5 60 ארקנ

 י'צוגאמאט דילוהל ...ידכ דחיב םירישכמ

 ,שדח יפוא היה* שדחה י'צוגאמאטל !ילאוטריו

 !וירוה ינש לש "הקיטנגל" םאתהב

 :ףסונ םיהדמ שודיח לע םידבוע הראקאטב

 לש תונומת סיפדהל לכותש ,תדחוימ תספדמ

 םובלאל התוא ףרצל לכונש ידכ 'צוגאמאטה

 אל ןיידע שדחה רישכמל יתחפשמה תונומתה

 .קוויש ךיראת אל םגו ריחמ עבקנ



 םידליל .ת\) מאוד .תו) כוס
 \לארשיג הלינומה

 םירידשתב

 תופיחדב םישורד
 הושדח תויבגת

 ווג בר 1-2
5 1-0 



 םירשעמ רתוי ינפל דל

 מקאפ ומכ .ודלונ ק

 יקחשמ לש הירוטסי

 הכירצ התיה

 ונש ,ףסונ קחשמ אוה [זסקשסז

 ר קחשמה יפוסמ רשאכ ,הנש

 הב בושח קלח שי זסטקשז"ל |

 עדרפצה ,ירוקמה קחשמב .היזיולטה

 יתלב םרז םע רהנ תוצחל

 תונשב .התוא סורדל ומייאש

 1 תיתיב הסריג האיצוה ימאנוק |

 ישירחמ ס'פו
 "1  ,תיארונ תידמימ-וד הקיפרג

 ..םיעבצ עברא קר ויה ךסמה לעש ,רבדל אלש ,םיינזוא , וולפה ת'

 הסומע ,תידמימ-תלת הקיפרגמ רבכ תבכרומ ,תינרדומה 0

 םיקירפל ריכזי דוע ןושארה בלשה .תודחוימ היאר יי .
 לליתוה

 + 0889ז"ל דובכ תתל ורחב הב 3-06

 ,ןמזה דגנ ץורימ לש םיטנמלא םע ,ריהמ ,קי ו 0

 יהלמה םיטנמלאה םא .גשומ יל ןיא יי"

 לינוס ,ויראמ ומכ םיקחשמב אלמ קושה - תויה

 ה ליבשב ולו קחשמה תא תוארל ןיינעמ דואמ

0 \% - 
\! 

 יי

 וו
. 

 ויה

 %|6!6! וולש .היגלטס



 //וכ6ס + 4
 אוקססט| לש הסריג אצת  םאה

 ןיידע תטלחומ הבושת ?64-ודנטנינל

 תא לבקל ולחהש ,טרופסה יקחשמב רקיעב שגרומ הז הבורק שממ 1998 תנש עפתספ תרבח !שי - םירוביד .ןי
 ו 15 4ו|4ו ב ₪ וו4ב'ו ןיא

 לכ תא לולכי קחשמה .א84 138 '98 לע רבכ הזירכה .\601ג:) תרבח ."98" תמודיקה

 לכו םינמאמה לכ םע ,הגילה לש םינקחשה לכ םע ,א84-ה תגיל תצובק ;פ

 לש תורשפא ,הקיטסיטטס הברה ףיסוהל רשפא ךכל .תולבוקמה קחשמה תוקיטקט

 תצובקמ ירובראמ ןפטס ןקחשה תא המיתחה /\טט\גותת תרבח .דועו 2 לע 2

 אצי קחשמה .בשחמה ךותל קחשמה יכלהמ תא םוגדיש ידכ ,סבלוורבמיט הטוסינימ

 .64-ודנטנינלו ןשילטסיילפל 1998 ביבאב

 עודיכ תכייש ,קחשמה לש תחתפמה

 תבסהב תניינועמ הניא ינוס ינוסל

 .ודנטנינ לש ףוסמל הלש םיקחשמה

 תבסה תא הלישכה ינוס .רבעב

 .ןרוטאסל 5ץ8ת088 לש םיקחשמה

 קחשמה תבה לע םירבדמ םייתניב זא

 הנכומ ודנטנינש ,תועומש שי .ונדטנינל

 !המצעב וליפא קחשמה תא בסהל

 ...תוליכרב קר רבודמ :ורכי]ז

 הכזש ,םיצורימ גהנ אוה ןודרוג ף'ג

 4564 5 \\ומזסח ץורימב הנורחאל

 הזרדזה 456 קחשמה תרבח .6טק

 תרדיס לש בכוככ ותוא םיתחהל

 אי'צות הרבחש ,םיצורימ םיקחשמ

 .1998 ףוס תארקל קחשמה יפוסמ לכל

 || י0ט+ //3ּבז
 תיבמ ידמימ-תלת המחלמ קחשמ וז

 תופמ לולכי קחשמה .301 50וגא

 .םימישרמ םייפרג םיטקפאו תולודג

 לע לופי םכלש זגפה םא ,לשמל

 קחשמה !רוב הב רוצי אוה עקרקה

 .1998 תנש ךלהמב אצי

 איצוהל תדמוע סטרא קינורטקלא
 תרדיסב קחשמ דוע אבה שדוחב
 א"פיפ לש ימואלניבה לגרודכה
 סטרא קינורטקלאב .ןשייטסיילפל
 תצק םדוקה קחשמהש ,ושיגרה
 ,הקיפרגה תא ורפיש םה .בזכיא
 םע ריהמ רתוי הברה קחשמל וגאד
 תנשב ,עודיכ .לגרודכ תוצובק ןומה
 םלועה |תופילא ךרעת 8
 וצבוש עוראה דובכל .לגרודכב
 | וסינש ,תורחבנה 22  קחשמב
 | רנרעצליש קר ,תוצובקה ןץיב העיפומ לארשי םג .תפרצב עיבגה רמגל עיגהל

 . ?גרודכ תוצובק 193 ןאכ שי תורחבנה דבלמ ...ןיסירפקבו הירגלובב ונחצונ
 | "אנ ,םינוש שרגמ יגוס ללוכו דואמ טרופמ קחשמה .תונוש תוגיל 1:-ב תוצבושמה

 | סיקחשמה תר " | יאשהל ידכ דעונ לכה .דועו ריווא"גזמ [ \
 ו וס תם ריש .םלועה לש םיבשחוממה [%

 ונחוויד רבכ הזה קחשמה לע ,בוט
 ילעב לכש קחשמה והז .ןמזמ
 ונל שי םעפה .ול םיפצמ 64 -ודנטנינה

 64 הדלז :תניינעמ לבא הנטק העידי

 דע אציש רתויב לודגה קחשמה היהי
 אוה .ודנטנינ לש והשלכ רישכמל םויה

 הז .קחשמה תטלק לע הגמ 256 אלמי
 | | !64-ויראמ לש ולדוגמ עברא יפ ךרעב
 ְ' קנע קחשמ לע הזירכה םג ודנטנינ
 | !2 ויראמ ...הגמ 125 אלמיש ,ףסונ



 6וצו[ו23זוסה
 תויוכזה תא השכר \6ווצוצוסמ --
 הרבחה .(ורוו2גווסח יקחשמ תרד 2
 יקחשמ רפסמ איצוהל | פפה
 .בורק דיתעב רבכ ( ן\[ו23זוסמ

 .,ג ןר דרו .

 י?דהוא חטשור-ר ה
 ם ו | תצובק ומצעל 0 .

- . - 

 הנורחאכ .םלועה

 ויזר יחל . ולוט

 .*97"*.0 נג ל הסויו האי
 [- םג עיגהל ךירצ שמ יח / \ =
 ₪" וטוווו /

 ישו
. 
\ . 

 קחשמה לע הזירכה 55] תרבח
 ץואל

 | | ןשייטסיילמ |
 .קגס₪0 000ח0זג| תרדיסב ישימחה

 קחשמה .ימי תוברק רוטלומיס והז ןמז שחרתמ שדחה קח
 תוריזו םישדיח קשנ-ילכ ללוכ שדחה

 .ןכלו ןושארה ירחא ב.

 תובוהאה | תוומזה |
 לש =

 .תצק ורגבתה יקינו סוגואו |

 תא ורפ'ש םיינשה וסווו

 .תוקתרמ ברק

= 65 

 % שי ,םהלש הסיטה יווטמ |
 רופיש שי ,יפרגה טבהה ןמ .המודכו םיפשוכמ קשנ-ילכ ,הפיקת תויונמוימ דוע םה 1

 - םיפסונ םיסוב העבראו םישדח םיבלש 14 שי קחשמל .םיעקרה לש תוינועבצב נו
"1 

- 
- 
- 
- 

5 
- 

 == קרת ה א
 , ו

= 
 יקחשמ לש ימלועה |ןועגשה

 .הצואת רובצל ךישממ היגטרטסא

 קחשמ דוע אוה םאוזסתמ6א 6%

 רתוי תצק ונל תתל הסנמה ,ןונגסב

 יתתפמ .הפמה לע ןשקא רשאמ

 ,רתויב קזח עונמב םיאגתמ קחשמה

 תודיחיה תא ןנכתל םכל רשפאמה

 7 ₪ יי
 תורשע <  .םכלש | תומחולה

 תא תונבל ולכות םהמ םיביכרמ = | 1 - ויצ'צפ א שא *

 ,קשנ-ילכ  ,הרובחת-ילכ | :תודיחיה \ ₪ ₪. 6

% 
 .דועו ק"ד תמר ,תוזירז ,תוריהמ =

 םיטנמלאה תורשע לש בוליישה

 תואמ חתפל םכל רשפאמ ולאה

 ולכות ולא תא .תונוש תודיחי

 ךרד תללכושמ ברק תוריזל איצוהל

 דגנ וא המודכו תרושקת תשר ,םדומ

 דימעי קחשמהש ,םיבשחוממ םיבירי

 | .םכדגנ
 סיפה יבשחמל אצ, קחשמה

 .תיחכונה הנשה ףוס תארקל

 לע תאצל רומאש
 תארקל .כצמ-ו

 תונוש םיצורימ

 תוברעל דעו ה

 התוגהנתה תא
 םגו קזח םויטנ

 תוריזל םכתא
 דירולפ לוט תוי

 ןוחבל ידכ ,קח

 פב םג םכתא ב

 | ו

 חקי קחשמה .תופחר יצורמ יקחשמ אוה ו 2

 ארונה תוציבה ךרד .הילגנא לש רפכה יפונמ - ןא

 שמ תפחרב ושמתשה ,קחשמה יחתפמ .דועו ' .

 יחיו 1998 תליחת תארקל אצי קחשמה .םינוש וכ

 יגנכוא ךמות יפי



 ,אופא לש תרצו"ה ,50ו:מע תרבח

 1ע ₪ע ,שדח קחשמ לע תדבוע רבכ

 סיטי קחשמה .ןשייטסיילפל ג

 קחשמה .םילק םיקוסמב םכתא

 לש = תיגולנאה | תידיב | ךמות

 אצמנ קחשמה .ןשייטסיילפה

 לש םינושאר דואמ דואמ םיבלשב

 .וחותיפ

 וז תידי ינוס לש תידיה ופורפא

 הליגר תידיכ תירבה-תוצראב תרכמנ

 ללב :תוכהו דערה  יביכרמ ילב

 םירצוי תויוכז לע יטפשמ ךוסכיס
 ם תידיה תא הצורש ימ .ודנטנינ םע

 ץלאי ([0ע06 1660080%) חוכ
 תינפיה התסריגב התוא שוכרל

 ..הבלב

 ןויערה" ,קחשמה יחתפמ לש םהירבד יפל .םיקוסמ רוטלומיס ןיעמב רבודמ השעמל
 קיפסמ םיידמימ-תלת םיציאמ ויה אל דוע זאש קר םינש המכ ינפל דלונ קחשמה לש
 "קחשמה תא איצוהל תונמדזהה תא וניאר ,3₪וא-ה אצי רשאכ ,וישכע .םיקזח
 םויטנפ דבעמ שרוד םג קחשמה .3 וא לש ןכודב הנורחאל גצוה קחשמה ,טלחהבו

 הסריגב םגו תיתיב הסריגב םג ותוא איצוהל תוינכות שי .ימינפ ןורכיז הברהו יתוכיא
 .ואדיוה תומלואל תדחוימ

, 

| 

 | ,ונל חיכוהל ידכ ,םיקחשמ לש הנטק הכורעת הכרע הקירמא לש הגס
 || לש ןויסנה .םישדח םיקחשמ 24 וגצוה הכורעתב .יח ירמגל ןרוטאסהש
 4 תוינרצי לש הגוצתה בבזכאמ ידו בוצע יד היה חוכו המצוע גיצהל הגס
 :םינרקסל תקייודמה המישרה ןלהל .דואמ הלד התיה םיקחשמה

. 
2 

. 
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 | 507061 זוז ||:
 |[ 566000 וו

 םחול" החילצמ . וה םיקחשמה ת ש | רדיס לש התדלוהל -
 שמ לש אתיב תסריג הקישה הרבחה ,יגיגחה עוראה דובכל ."בוחרה

 הלב סר - םלואב הבצוה קחשמה תנוכמ 512661 1167 11: 6 הוו

 ד ו ןאירוא) םישדח םימחול ינש ללוכ שדחה קחשמה .ןפיבו תיִרבְה

 הארוו | ה
' 

 ו ו
: 

 - ה םישדח םיעקר הפיסוה םוקפק ,ףסונב .(קנע |. - ה וגוהו

 ה ליחת תארקל ואידיוה תומלואל אצי קחשמה .םימחולה לכל תועונת

 ה-0 | .ץראל ותעגה לע ןיידע ונל רסמנ אל

 לש יתימאה ומש והז ,"תוומה לגלג"

 םיגהונ םתא הזה ץורימב .קחשמה

 םירשע ץוחמל ךירצש ,קנע לגלגב

 םיחרזאלש ,ןבומכ .םינוש םיבושי

 דגנ הער הנווכ םוש ןיא םינכסמה

 השימח ללוכ קחשמה .יקנעה לגלגה

 ,קשנ-ילכ לש רחבמו םינוש בכר-ילכ

 םיבושיה תא ץוחמל םכל ורשפאיש

 .םהב רגש ימ לכ תא גורהלו
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